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1. :КРИВИЧЕН ЗАКОНИК

1. со тоа ШТО обвинетиот како шеф на градилиштето му на
редил на магациенерот да издаде штици, по цена на чинетьето,
иако тие биле набавени за потребите на градилиmтето; да товври
и да пренесе 800 керамиди без да се наплати превозот, како и да
пренесе' бетонско железо, mтици, колички, талпи и друг градежев
материгал од градилиштето на претnриjатието до плацот каде што
обвинетиот градел кука без да се плати ппевозот - стерил едно
продолжено кривично дело од чл. 314-а од кз.

Ваквата деjност не е од мало значевье и без штетни после
дици за да доще до примена одредбата од чл. 4, ст. 2 на кз.

Од образложението:
"Според наогатьето на Врховниот суд, стои жалбениот навод

на jавниот обвинител дека првостепениот суд погрешил кога сите
4 опишани деjствиjа под II од диспозитивот на првостепената пре
суда ги посматрал и ценел одвоено, па врз основа на чл. 321, СТ.
1 од ЗКП, а во врска со чл. 4, ст. 2 од КЗ го ослободил. Всушност
сите тие, како и деj ствието под 1 од пресудата, за кое е признат
за виновен, претставуваат збир на деjности на обвинетиот, во кон
то] на систематски и продолжителен начин, злоупотребувагйи, од
носно користегйи ja свогата службена положба за себе и другего.
прибавува противправна имотна корист. А секога од посебно опиша
ните четири инкриминирани деjности ги содржи сите нужни еле
менти на .кривично дело' од чл. 314-.а, ст. 1 од КЗ,. па токму затоа,
земаjки ja заедно со нив и дегноста под 1 од диспозитивот на пре
судата за .кога обвинетиот Р. веке е осуден, претставува едно про
должено кривично дело од чл. 314-а, ст. 1 од КЗ. Првостепениот суд
погрешил токму во тоа што сите овие деjности на обвинетиот, со
оглед на нивиист карактер и погоре реченото, не ги посматра како
деjности кои, содржеj ки ги секо]а за себе сите нужни елементи на
кривичното дело од чл. 314-а, ст. 1 од КЗ, прават едно продолжепо
кривично дело. Бидеjки по овие деjности, земени поединечно и
вкупно како една продолжена деjност, фактичката положба е пра
вилно утврдена, а и не е спорна, за тоа Врховниот суд [а преправи
првостепената пресуда и обвинетиот го огласи за виновен за кри
вично дело од чл. 314-а, ст. 1 од КЗ, наоfаjки дека нема место за
примена на чл. 4, ст. 2 од КЗ".

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Кж. бр. 513/63
од 14. vm. 1963 година).
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2. Ретреграднвта амнезиjа што наотапила како резултат на
ударот на возилото со кое управувал обвинетиот во возилото што
се движело пред него при што обвинетиот добил потрес на мозокот,
не е основ за примена на чл. 6 од КЗ.

Непресметливост, односно намалена пресметливост треба да
постои во времето на извршувазьето на делото како услов за при
мена на чл. 6 од К3.

Од образложението:
"Врховниот суд наога:
При положба, кога е несомиено установена, дека ретроград

на амнезига настапила по судирот на возилата "Фиат 750", што го
возел обвинетиот, и "Волга", возен од свидетелот, ово] суд наога
дека нема место за примена на чл. 6, ст. 1 и 2 од КЗ. Имено, по-·
ради непресметливост, согласно чл. 6 од' К3, не е кривично одто
ворно лице кое сторило кривично дело во состоjба на TpajHo или
привремено душевно заболувазье, привремена душевна нарушеност
и заостанат душевен разво], доколку поради овие последици не мо
же да го сфати значетьето на своето дело или не можел да упра
вува со своите постапки. Непресметливост требало да постои пред
и во времето (темпорис кауза) на извршуватьето на делото, а не да
настапила потоа, како услов за примена на чл. 6 од КЗ. Доколку
настапи душевно заболувагье, привремена душевна нарушеност и
заостана т душевен разво], по извршуватьето на делото или како
последица на него, спрема такви сторители можат да се преземат
мерки за безбедност согласно со чл. 61 од КЗ, доколку за тоа по
столат услови и потреба од лекуван-е, а ке се изрече и казна, но
во случаjов, поради ретроградна амнезига, кога настапила по из
вршуватьето на делото и ко]а е без трагни последици, не посто
jaT услови, ниту потреба, од примена на чл. 61 од' КЗ, па пра
вилно постапил првостепениот суд кога на обвинетиот, како на
пресметлив за време на извршувагьето на делото, за стореното
кривично дело му изрекол и казна, бидегйи подоцнежните про
мени во свеста не влиjаат врз кривичната одговорност за из
вршен:и: кривични дела во пресметливата состоjба".

(Врховен суд на Македониjа, Кж. бр. 121/70 од 4. VI. 1970
год.).

3~Битно намалена прееиетливоет стои не само кога Kaj СТО
рителот битно е намалена способноста да го ефати значетьете на
делото и способноста да управува со своите поетапки, туку и кога
стои само една од тие компоненти - чл. 6 ст.' 2 од КЗ.

Од образложението:
"Во случаjов првостепениот суд недоволно го расветлил пра

шан-ето во каква душевна соото]ба се наогал обвинетиот во вре
мето на извршуватьето на кривичното дело, предизвикано со коп-
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сумираното количество на алкохол, имаj ки ги предвид личните
ево]ства - белодробен болен и антиалкохоличар, т. е. до ко]а сте
пен на алкохолираност се довел обвинетиот, како се одразипо
тоа врз неговата способност да го сфати значеььето на делото
(свеста) и неговата способност да управува со своите постапки.

Вистина, првостепениот суд за горните околности го рас
прашал вештото лице, професорот по судска медицина и кри
миналистика, но неговиет исказ не е сосема [асен, па дури е и:
противречен. Така, во почетокот на своето излагатье то] навел
дека обвинетиот поради големото консумирано количество на
жестоки пиjалаци не можел да управува и да ги контролира
своите постапки, иако свеста не била наполно нарушена, односно
не ja достигнал границата на битно намалената пресметливост.

Првостепениот суд, прифайа'[йи го мислеььетона вештото лице,
утврдил дека обвинетиот во времето на извршуваььето на делото
не бил во состоjба на битно намалена пресметливост.

Мегутоа, согласно чл. 6, ст. 2 од КЗ, состоjба на битно J:Ia
малена пресметливост стои не само кога ка] сторителот е битно
намалена способноета да го сфати значетьето на своето дело и
неговата можност да управува со своите постапки (кумулациjа на
тие две компоненти), туку доволно е постсетьето и само на една
од тие компоненти.

Од тие причини првостепената пресуда се укинува, при што
првостепениот суд на повторното суден.е е должен точно да ja
утврди душевната состогба на обвинетиот во времето на извршу
ван.ето на делото".

(Решение на Врховниот суд на Македониjа, Кж. бр. 352/69
од 13. хт, 1969 година).

4. Недоволната емоционална и социjална зрелост е состоjба
Koja не се смета за привремена душевна нарушеност во смисла на
чл. 6 од ЗКИ.

Од образложението:
"При оценка на кривичната одговорност на обвинетата судот

го ценеше невропсихиjатрискиот наод и мислетье, со заклучокот
за пресметливоста и кривичната одговорност на обвинетата, во
писмениот извештаj и изjавата на вештакот на главниот претрес,
па наjде дека тие не се во спротивност, туку напротив, то] заклу
чок е и поткрепен и произлетува како таков. Покраj изjавите
на обвинетата и неjзиниот татко за секогаш доброто здравjе на
обвинетата, освен лесно нервираlЬе,. во поменатиот извештаj и
изjавата на вештакот, покраj другото, се наведува дека обвине
тата не боледува од некога болест со процесен карактер, но таа
е само личност со недоволна емоционална и социjална зрелост,
па jа става во личности дисхармонично структуирани и психо
пати, кое влиjаело врз лошото адаптиран-е во средината и воспо-
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ставуватьето на контакти со лугето, Мегутоа, таа не прететавува
душевно болно или душевно нарушено лице. А при извршуватьето
на кривичното дело "иако била во афентна состоjба, таа не ги
минувала рамките на нормо-психичките афектни состоjби, односпо
не западнала во некога состоjба кога би можела да се смета за
привремено душевно нарушена состоjба, во смиела на чл. 6 од
КЗ", и "поради тоа од психиjатриски аспект обвинетата за сторе
ното кривично дело треба да се смета за наполно пресметлива ".
Поради тоа исудот наjде дека е таа кривично одговорна за сто
реното кривично дело, а дека влиганиего на неjзината недоволна
емоционална и социjална зрелост и неjзината дисхармонично
струитуирана психопатска личност врз лошото адаптиратье и од
носи со лугето при одлучувагьето и пристапувагьето кон кривич
H0'I10 дело само се од влитание врз одмерувазьето на каз ната за
стореното кривично· дело".

(Оваа пресуда е потврд ена од Врховниот суд на Македониjа,
Кж. бр. 406/73 од 5. ХП. 1973 година).

5. Преченеруввтье на границите на нужната одбрана стои
кога нападнатиот можел на друг начин да го одбие вападот, а TOj
начин не го употребил - чл. 11 ст. 3 од КЗ.

Како начин да се одбие нападет не може· да се земе бега
тьето од напаfачот.

Од образложението:
"Врховниот суд смета дека првостепениот суд правилно од

лучил кога обвинетиот го ослободил од обвинението, без оглед на
тоа дали обвинетиот фрлал камен-а по оштетениот или не, и без
оглед на тоа дали повредата на оштетениот била нанесена од фр
лениот камен од страна на обвинетиот, бидеjки обвинетиот и во
таков случа] имал право да се брани од противправниот напад
на оштетениот и во случагов не ja пречекорил границата на не
опходната одбрана. Не е исправно сфайатьето на jавниот обвини
тел дека обвинетиот требал да бега од нападот на оштетениот, би
деjки имал таква можност. Право е на нападнатиот да се брани
од противправниот напад и со тоа што нападнатиот не избегал
иако имал межност тоа да го стори, не ги пречекорил границите
на евотата одбрана. ПречеКОРУВа:Еьена границите на одбраната би
стоело само во случа} ако одбраната на нападнатиот не е неоп
ходна, а имено ако нападнатиот можел на друг начин да се брани
од напагачот, а то] начин не го употребил. Мегутоа, како начин
на одбрана никако не може да се земе бегатье пред напагачет.
Пречекоруватье на границите на нужната одбрана би имало само
во случаj кога не. би имало хармоничност мегу интензитетот на
нападот _и одбраната. Мегутоа, во случагов обвинетиот се бранел
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на ист начин на ко] бил и нападнат од оштетениот т. е. него
вата одбрана била адекватна на интензитетот на нападот, па
според тоа правилно првостепениот суд одлучил кога го ослобо
дил од обвинението за кривично дело тешка телесна повреда од
чл. 141 ст. 1 од КЗ".

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Кж. бр. 540/63 од
9. VШ. 1963 година).

6. Пречекорена е нужната одбрвна кога обвинетата, а со
цел да го одбие нападот над неjзиниот сопруг во моментот кога
бил фатен за градите од сега покоjниот, без да има какво и да
било опасно средство, а во присуство на трети лица, кои во слу
чаj на потреба можеле да интервенираат, со камен тежок 2 кгр.
го удрила покоjниот така силно по главата, mтo кратко време
погоа то], од здобиените повреди, починал, - па со тоа сторила
нривично дело од чл. 135, ст. 1 во врска оо чл. 11, ст. 3 од КЗ.

Од образложението:

"Неоснован е жалбениот навод за погрешна примена на Кри
вичниот закон, ко]а нанодно се состоела во тоа што првостепе
ниот суд не прифатил дека обвинетата деjствувала во чиста нужна
одбрана од чл. 11, ст. 1 од КЗ, поради што деjствието преземено
од неа не прететавува кривично дело.

Правилно е становиштето на првостепениот суд, со оглед на
тоа дека сопругот на обвинетата и сега пок. во критичниот на
стан навистина вербално се расправале и притоа покоjниот го фа
тил не]зиниот сопруг за гради без да имал во рацете какво и да
било средство за напад, а во непосредна близина имало повекс
присутни лица, кои во случаj на потреба секако би интервенира
ле, па во една таква ситуациjа обвинетата со камен, тежок околу
2 кгр., го удрила силно по глава покоjниот, дека обвинетата ги
пречекорила границите на нужната одбрана. Имено. со оглед на
изнесената состоjба во кога се наогале неjзиниот сопруг И' нето
виот брат - сега покоjниот, начинот и средството употребено од
обвинетата се во голема несразмера со нападот од страна на по
коjниот врз неjзиниот сопруг, поради што правилно нашол прво
степенист суд дека во случаjов обвинетата деjствувала во одбра
на на неjзиниот сопруг, при што ги пречекорила границите на
нужната одбрана, согласно ЧЛ. 11, ст. 3 од КЗ".

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Кж. бр. 275i70
ОД 3. IX. 1970 година).
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7. Нема доброволно отнвжтввн,е од извршгввтье на кривич
по дело - чл. 18 од К3, ако делото не е девршено затоа што 06-
винетите не можеле да го совладаат отпорот на оштетената, со Koja
сакале да извршат насилва оБJЬуБа.

Од образложението:
"Неоснован е жалбениот навод дека обвинетите доброволно

се откажале од изврщуван,е на кривичното дело. Доброволно ОТ
нажуватье од извршуванье на кривично дело постои тогаш, кога
обвинетиот самиот, без влиjание на надворешни фактори, иако
постогат реални можности да го изврши предметното кривично
дело, се откаже доброволно од довршуваьье на започнатото кри
вично дело. Мегугоа, ова нешто не може да се однесува на обви
нетите. Тие ja ослободиле оштетената дури тогаш кога виделе дека
неjзиниот отпор не можат да го совладаат, и откако обвинетиот
[а удрил неа, ja раскрвавел, при што таа почнала уште
посилно да вика за помош, па од сето ова обвинетите се испла
шиле неко] да не j а чуе, а по кратко време требало да се врати
и сопругата на обвинетиот С., па поради сето тоа ja пуштиле оште
тената да си оди".

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Кж. бр. 466/69
од 19. ХП. 1969 година).

8. Подбуцпувачот на кривичие дело е едговерен во смиела
па член 19 од КЗ и кога извршителите на кривичното дело ОД
чл. 250, ст. 1, т. 1 од КЗ, делото го егориле не на денот што го
определил подбуцпувачот, туку наредниот ден.

Од образложението:
"Според мислен.ето на Врховниот суд на Македониjа, факгот

дека кражбата е извршена на 3 ма] нойта, а не нойга мегу 1 и 2
ма], на ко] датум обвинетиот им рекол да ja извршат кражбата,
во ништо не е од влиjание во однос на подбуцнуватьето на обви
нетиот. Toj во мегувреме не презел ништо кражбата да не биде
извршена, во смисла дека не треба да се изврши, па да се земе
дека, и покраj тоа, вториот обвинет С. и малолетниот одлучиле
кражбата да ja извршат. Напротив, извршуваььето на кражбата
е резултат на неговото подбуцнуваьье. Од друга страна, правилно
е насган-ето на првостепениот суд дека е во прашан-е подбуцну
ван-е кон извршуваьье на тешка кражба од чл. 250, ст. 1, т. 1 во
врска со чл. 19 од КЗ, затоа што е неспорно дека кражбата е из
вршена со обиватье, а подбуцнувачот е одговорен за подбуцнуватье
за делото што го сториле подбуцнатите.

Од тие причини и од причините на првостепениот суд, со
кои наполно е согласен, Врховниот суд на Македониjа нагде дека
фактичката положба по делото правилно е утврдена и на неа пра
вилно е применат Кривичниот закон".

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Кж. бр. 611/73
од 19. ХП. 1973 година).
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9. Не се работи за кривично дело помош на сторителот по
извршеното кривичие дело од чл. 281 од КЗ, туку за помагазье
во извршгван.ето на кривично дело тешка кражба по чл. 250,
ст. 1, точ. 1 во врека со чл. 20 од КЗ, ако сторителот со свое вози
ло вршел превоз на извршителите на кривичието дело до местото
ва извршуватьето на делото и назад и притов учествувал во по
делбата на противправно одзсмевите пари.

Од образложението:
"При таква фактичка положба правилно првостепениот суд

правно го квалификувал деj ствието во точ, 1 како тешка кражба
по чл. 250, ст. 1, точ. 1 од КЗ, во врска со чл. 20 од КЗ, наогатйи
во рамките на обвинението, изменето на главниот претрес од [ан
ниот обвинител, дека то] всушност го помагал извршувавьето на
кривичното дело од страна на малолетните, со тоа што по прет
ходно известуван.е од нив, се согласил со своето возило да ги пре
везе и врати назад, паркирагйи ja колата на погодно место и че
каjки ги да го извршат делото, а потоа да ги поделат парите на
рамни делови. Во конкретниов случаj деjствието на помагатье
- ставан-е на располагане возилото - превоз со него до местото
на извршувагьето на делото и назад, учествувагйи во поделбата на
противправно присвоените пари од извршителите на тешка краж
ба, сето тоа по претноден договор, претставува облик на помага
IЬe - согласно чл. 20, ст. 2 од КЗ - ставагье на располаган-е на
сторителот средство за извршувюье на кривичисто дело. О:вие
.дегствига обвинетиот ги презел со смисленост - сакал да ja ре
ализира договорената спогодба со сторителите на делото со сво
ето возило да изврши превоз до местото на извршувагьето на де
лото и назад, а да учествува во поделбата на противправно при
своените предмети.

Ово] суд не ги прифати и жалбените наводи на одбранага на
обвинетиот, дадена на главниот претрес и во жалбата, дека деj
ствиjата правно се квалификуваат како кривично дело - помош
на сторителот по извршеното кривично дело - чл. 281 од КЗ.
Пред се, помагатьвто како самостотна инкриминациjа во чл. 281
се однесува на деj ствиj а извршени по извршеното кривично дело,
со цел на то] начин да се прикрие сторите.лот или со прикривавьв
на орудие, траги или на друг начин да помага да не биде от
криен или ко] през ема деj ствиj а на криен.е на осудено лице за
да не се изврши казна или друга санкциjа. Во конкретниов случа]
- обjективно, деjствиjата што ги презема однапред се ветени и
извршени пред извршуватьвто на делото, превоз со возилото до
местото на извршуватье и врайатье по извршеното дело, со уче
ство во поделбата. Субjективно то] со смисленост ги презел овие
деjствиjа, со цел да им помогне во ИЗВРШУВа:Еьетона делото, од
напред ветуваjКи им дека ке им го стави на располагатье вози
лото и себеси лично при извршуватьето по пат на превоз. Значи,
се работи за деjствие кое е договорено и преземено пред извршу
ван-ето на кривично дело, како погоден услов за извршуваьье на
делото.
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, Значи, очигледно се работи за помагане согласно чл.' 20 од
КЗ во извршувагье на дело тешка кражба по чл. 250, ст.' 1 од
КЗ, а не за кривично дело од чл. 281 на КЗ".

_(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Кж. 501/71 од
22. Ш. 1972 година).

10. Со тоа што обвинетата ja довела оштетената иалолетвв
во друштво со обвиветиот, па ja убедувала полово да општи, а
ако не се еегласи дека Jie ja отепа, а и таа Jie ja тепа, - порвди
ШТО и дошло да се намали отпорот па е изврmена оБJЬуБата -
.е одговорна како помагач во извршувазьето. на кривичното дело
"оБJЬуБа со малолеmо лице", предвидево во чл. 181, ст. 2 во врека.
со чл. 20 од КЗ.

Од о б р а эл о ж е н и ез о:
"Врховниот суд на Македонига наога дека: на правилно

утврдена фактичка положба првостепениот суд правилно го при
менил КЗ и спрема обвинетите -- постарите малолетници Р. и А.,
кога утврдил дека го извршиле кривичното дело од чл. 181, ст. 2,
во врска со чл. 20 од КЗ. Во деjствиjата на обвинетите Р. и А.,
подробно опишани во диспозитивот на оваа пресуда, исто така се
консумирани сите елементи на кривичното дело од чл. 181, ст. 2,
во врска со чл. 20 од КЗ. Помагагьето на обвинетата Р. се со
стои во скршуван.ето на психичкиот отпор, на оштетената, кога
оштетената, кога е дете на 13 годишна возраст, без да знае и
сака, е доведена на критичното место, не энаегйи каде да оди во
тоа време, а немагйи друг излез во моментот кога првообвинетиот
и се заканува и бара помош од обвинетата, бидеjки само пеа
[а познавала и таа [а довела во тоа друштво, па тогаш обвине
тата, наместо да [а заштити и да го спречи извршуватьето на КРИ
вичното дело, таа му помогнала на првообвинетиот со тоа што
jа тргнала настрана и и се заканила дека ке jа тепа ако не биде
со обвинетиот, дека се тие луге што можат да [а отепаат ако
на еден од нив "не му даде", т. е. ако со еден од нив "не биде" и
дека тоа што "ке биде" со обвинетиот не е ништо страшно. На
то] начин таа со овие свои деjствиjа, т. е. со изjавата дека можат
да [а отепаат, со неjзината закана дека и таа ке ja тепа и влева
на оштетената уште поголем страв, покра] веке создадениот, 11
многу придонела да се скрши, намали отпорот на оштетената и со
тоа му овозможила на обвинетиот полесно да го изврши кривич
ното дело".

(Пресуда на Врховниот суд на Македониj а, Кж. бр. 43/72 од
3. Ш. 1972 година).

14

____________ --------------------------------------------------------- --------------------------------



11. Околноста дека обвинетиот бил порано осудуван и покраj
тоа што е осудата бришан~, го ·осветлува поравешниот живот на
обвиветиот и како таква треба да биде ценега при одмешвазьето
ва квзната, во смиела на чл. 38 од КЗ. Бришаната осуда, Mery
тов, не може да биде еснов за примева ва чл. 40 или 40-а од 1{3.,

Од образложението:
"Иако пораяешните осуди биле бришани од казнената евиден

циjа, првостепениот суд околностите дека обвинетиот порано бил
осудуван за истовидни кривични дела во смисла на чл. 38 од КЗ
требало да ги цени. Тие околности во поранешниот живот на об
винетиот, како такви стогат и само како такви се и земени за
осветлуваrье на .люранешниог живот" на обвинетиот, што импе
ративно .го налага чл. 3,8 од КЗ. Правото и тие околности да се
имаат предвид од судот произлетува и од чл. 89 ст. 3·од КЗ, каде
што е речено дека "податоците од бришаните осуди (чл. 88), МО
жат да му се дадат на судот во врска со кривичната постапка што
се води против лицето на кого поранешната осуда му е бришана".
Очигледно давазъето на овие податоци има за цел наполно да се
осветли ликот на обвинетиот, а уште поблиску неговист "пора
нешен живот", што императивно го наложува чл. 38 од КЗ. Си
гурно е дека осудите што се бришани не можат да служат како
околности за примена на чл. 40 и чл. 40-а од КЗ".

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Кж. 323/66 од
7. IX. 1966 година).

12. Иако сторителот на иривичнето дело не бил порано осу
дтван со правоеилна пресуда и спрема него не била изрекувана
кривична санкциjа, судот е овластен, како отежителва околност
при одиергвазьете ва квзната, да ja земе веговата склоност кон
вршезье на кривични дела, ако е таа утврдева со други докази _
чл. 38 од КЗ.
!

Од образложението:

"Не е исправно гледиштето на бранителот на обвинетиот
дека судот погрешил што како отежителна околност го зел пред
вид минатото на обвинетиот, за кое судот нашол дека било такво
што обвинетиот и како дете вршел кривични дела. Без оглед на
тоа што обвинетиот порано не бил суден за друго кривично дело
и што спрема него не биле изрекувани воспитни и казнени мерки,
судот основано се впуштил во оцената и во испитуваrьето на ми
натото на обвинетист и тоа можел да го цени како стежителна
или олеснителна околност. Во случагов судот од изведените до
кази утврдил дека обвинетист како дете бил склон кон вршетье
на слични кривични дела и дека сторил такви, но дека не бил
гонет и суден за нив. Таа околност не е погрешно што судот jа
имал предвид при одмеруван.ето на казната и што ja ценел како
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стежителна околност. Склоноста кон вршетье на слични дела не
мора да биде утврдена само врз постоен.е на претходни право
силни осуди. Тоа може да се утврдува и со други докази И, до
колку се утврди.: може да се земе предвид при одмеруватьето на
казната. Овде судот така постапил и не погрешил".

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Кж. бр. 475/62
од 12. IX. 1962 година).

13. Ако последиците - кои инаку го еочингвват битието
на кривичното дело - по броj се големи или по интевзитетот
се тешки, таа О'КО'ЛНО'СТ е отежителна, а вко се мали - тав екол
НО'СТ е олеснителва при одмертвазьето на казната во смиела на
.чл. 38 О'Д КЗ.

Од образложението:
"Не стогат жалбените наводи по однос на одлуката за каз

ната. И околностите, кои се состав ен дел на битието на кривич
ното дело, можат да бидат отежителни околности. Така, ка] кри
вичните дела проневера, грабеж и кражба, вредноста на одземе
ните предмети, пари и хартиjа од вредност, секогаш е од зна
чен.е при одмеруваььето на казната; ка] кривичните дела эагро
зуван,е на општата сигурност вредноета на загрозеното добро, од
носно тежината на наетапената последица, исто така е од значе-
1Ье при одмеруван.ето на каз ната. Првостепениот суд во конкрет
ниов случаj правилно на обвинетиот го зел како стежителна
околност фактот дека то] така го загрозил jавниот сообрайа], што
:зо несреката животот го загубило деветгодишно дете. Ова од при
чина што, со оглед на психофизичките свогства, детето нема пи
можност за расудуваьье и правилна оцена на опасноста што му
се заканува, ниту физички способнюсти за одбегнуватье на .опас
носта, поради што се налага поголемо внимание и претпазливост
од возачот кога ке забележи дека деца ja преминуваат улицата,
па дури и кога во непосредна близина на улицата вниманието :;:1М
е одвлечено од прометот на улицата".

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Кж. бр. 119/69
од 10. IV. 1969 година).

14. Казната затвор изречена за прекршон чии одбележоци
влегуваат во битието на нривичното дело, Iie ее преемета ееглаеве
чл. 45 од КЗ во каз ната изречена за кривичноте дело.

Од образложението:
"Според чл. 25 од Основниот закон за' прекршоците, лице

кое во кривичната постапка или во постапката за стопански пре
етап е прогласено за виновно за дело кое опфайа и одбележоци
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на прекршок, не може да се казни во прекршочна постапна
за прекршок, лоататки од начелото дека за исто деjствие не може
двапати да се суди. OBOj суд смета дека ова начело треба да се
применува и во случаj кога претходно е изречена и издржана
казна за прекршок, а потоа во кривична постапка е огласен за
виновен за кривично дело под услов да постои идентитет во деj
ствиjата и кривичното дело да ги опфайа и обележjата на прекр
шокот. Имено, за да се обезбеди правичност и да се реализира
начелото "Нон бис ин идем", во кривичната постапка, при пресу
дуван.ето. Врз основа на чл. 45 од КЗ, при изрекуватьето на каз
ната за кривичното дело треба да му се пресмета и порано изре
чената и издржана казна за прекршок, под услов да постои иден
титет во деjствиjата и кривичното дело да ги опфайа и обележ
[ата на прекршокот. Причините на правичност налагаат, покраj
времето поминато во притвор, и секое друго ЛИШУВа:Еьеод сло
бода, во што секако спага и издржаната казна затвор за пре
кршок, чии обележjа се опфатени со кривичните дела, согласно
чл. 45 од КЗ да се пресметаат во казната што судот ja изрекува
за кривичното дело.

Од овие причини Врховниот суд на Македониjа го уважи
баран.ето за заштита на законитоста и, врз основа на чл. 397
од ЗКП, ги преиначи обете нападнати пресуди на то] начин што
на обвинетиот во изречената казна затвор од 3 мёсеци, на кога
е осуден за кривично дело лесна телесна повреда од чл. 142, ст.
1 од КЗ, му го пресмета времето што го поминал на издржуватье
на казната затвор од 25 дена, изречена во прекршочната постапка".

(Пресуда на Врховн:иот суд на Македониjа, Кзз. бр. 10/69 од
16. х. 1969 година).

15. При одмерувазьето ка вкупната казва, а кога на обви
нетиот му се утврдени поединечни назни од 1 година строг затвор
и од 2 години затвор за дела сторени во стек, согласно чл. 46 ОД
К3, судот треба да позде од казната затвор од две години и таа
да ja зголеми, но не да го достигне збирот.

Од.образложението:

"Врховниот суд наога дека правилно постапил првостепениот
суд кога условот по пресупата Кж. бр. 320/70 од 5. Х!. 1970 година
го отповикал и ja зел изречената казна затвор од 2 години за
утврдена, со оглед на општествената опасност на стореното кри
вично дело и општествената опасност на сторителот, за кои стана
збор погоре. Мегутоа, првостепениот суд го повредил чл. 46 од
КЗ, кога на обвинетиот му изрекол казна строг затвор од 1 го
дина и 6 месеци, а кога е пониска од потешката поединечна казна
затвор од 2 години. Во случагов првостепениот суд при утврду
ван-ето на општата казна требало да тргне од потешката казна и
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таа да ja зголеми не достигнувагки го вкупниот збир на пое
динечните казни. Бидегйи согласно чл. 3,48 од ЗКП, кога е вложе
на жалба само !од обвинетиот не може на негова штета да се
измени пресудата, за гоа Врховниот суд оваа повреда само ja
констатира.

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Кж. бр. 275/72
од 29. VI. 1972 година).

16. Кога се суди на помладо полнолетно лице за дела што ги
сторило како постар малолетник, изречената казва мвлелетничкя
затвор ве може да му се одлага од извршувшье со примева ва
чл. 48 од КЗ, ииту може да му се изрекува и воепитне-шшравна
мерка од чл. 75 од КЗ.

Од образложението:
"CTojaT жалбените наводи на Окружниот [авен обвинител

дека првостепениот суд на правилно утврдената фактичка полож
ба погрешно го применил КЗ кога малолетниот за сторените 4 кри
вични дела од чл. 250, ст. 1, точ. 1 од КЗ го осудил на казна,
малолетнички затвор, чие извршуваьье го одложил за време од
3 години, а покра] тоа му изрекол и воспитно-поправна мерка
засилен надзор од органот за старателство, а поради следното:

Во чл. 79г, ст. 2 од КЗ е наведено дека извршуваььвто на
казната малолетиички затвор не може да се одлага согласно ЧЛ.
48 од КЗ.

При ова, првостепениот суд погрешил кога, поира] мало
летнички затвор, му изрекол и воспитно-поправна мерка од чл.
75 од КЗ - засилен надзор на органет за старателство, бидеjки
во чл. 79г, ст. 3 од КЗ [асно е наведено дека на полнолетен сто
рител на кривично дело, ко] во времето на судеььето не навршил
21 година, судот може, без оглед на степенот на неговата душевна
развиеност, покраj условната осуда (кога може да биде казна зат
вор или парична назна), да му ja изрече и мерката засилен над
зор од страна на органат за старателство.

Конкретниот случа] не е таков и не би можела да се при
мени оваа одредба од КЗ, бидеjки е неспорно дека кривичните
дела ги извршил како постар малолетник. Неспорно е дека во
времето на судегьето имал навршено 18 години, но немал 21 годи
на, што значи оваа одредба би дошла до примена ако обвинетиот
ги извршеше кривичните дела во времето кога имал навршено
18 години, а, немал 21 година, т. е. како млад полнолетник, а ако
за тие дела му е изречена казна затвор чие извршуваььв може да
се одлага согласно чл. 48 од КЗ".

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Кж. бр. 111/74
од 8. Ш. 1974 година).
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17. Предметите па педозволепата трrовиjа ке се одземат ако
се тие оопственост ва обвинетиот, по ако се сопственост ва трети
лица - само доколку тов 1'0 бараат интересите на општата без
бедност или причините на моралот, - а еегпасне чл. 226, ст.
5 во врека со чл. 62 од КЗ.

Од образложението:
"Првостепениот суд, врз основа на чл. 226, ст. 5 од КЗ,

ги одзел патничките возила "Опел-рекорд", "Фиjат 124" и "Пежо-
404", како предмети на недозволена трговиjа.

Мегутоа, Врховниот суд наога дека првостепениот суд по
грешно ro применил чл. 226, ст. 5 од К3, кога тие возила ги одзел
поради следното: Точно е дека предметите на недозволената трго
вига ке се одземат, но само доколку се исполнети и условите
предвидени во член 62, ст. 1 или 2 од К3. Во член 62, ст. 1 од
К3 е предвидено дека предметите што се употребени при извр
шуватьето на кривичното дело "ке се одземат ако се сопственост на
сторителот". Во случагов првостепениот суд утврдил дека пат
ничките возила обвинетиот ги стугил со купопродажни договори,
уредно заверени во надлежниот суд, а купувачите биле совеени.
Совесниот купувач се стекнува со сопственоста во моментот кога
е договорат склучен, при што во случагов го] договор е и ИСПО.1-
нет. Според тоа, тие коли не се сопственост на обвинетиот, ТУКУ
на совеените купувачи, па не се исполнети условите од чл. 62,
ст. 1 од К3 за да можат тие предмети да се одземат. Притоа
Врховниот суд на Македониjа стои на гледиштето дека предмети
те на недозволената трговиjа ceKoralll треба да се одземат ако се
сопственост на сторителот, а не ако се веке стугени. Навистина,
согласно чл. 62, ст. 2 од К3 тие можат да се одземат и кога се
сопственост на трети лица, но само ако тоа го бараат интересите
на општата безбедност или причините на моралот. Во случаjов
предметите, возилата, немаат таков карактер.

Од тие причини Врховниот суд ja уважи жалбата на обви
нетиот во TOjдел, па првостепената пресуда ja преправи и одлучи
одземените возила да им се вратат на сопствениците",

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Кж. бр. 395/71
од 18. XI. 1971 година).

18. Постапката против иалелетвик спрема коге е веке изре
чена мерката упатувазье во воспитно-поправен дом за малолет.._
ници - чл. 77 од КЗ, и koja мерка се издржува, - не може
да се запре врз основа на чл. 446, ст. 2 од ЗКП за дела што ги
сторил пред или по изревувшьето ва таа мерна, само поради тов
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што судот нвшол дека таа мерна треба повторно да се изрече.
Во таков случаj судот врз основа на чл. 79-6, ст. 2 ОД КЗ, повтор
но J.ie ja изрече неа,

Од образложението:
"Врховниот СУД, по проучуваьье на списите, обжаленото ре

шение и наводите во жалбата, наjде:
Жалбата е основана, а од следните причини:
Стои жалбениот навод на окружниот jавен обвинител дека

Советет за малолетници погрешил кога спрема малолетникот j а
запрел постапката согласно чл. 446, ст. 2 од зкп за извршени
две кривични дела - тешка кражба од чл. 250, ст. 1 т. 1 од К3,
сторени на штета на колониjалната продавница сопотвеност на 3.3.
и оштетениот, а кои дела ги извршил заедно со другите дваjца
малолегници. Според наогагьето на Врховниот суд, во случаjов
Советот за малолетници не можел да ja запре постапката спрема
малолетникот согласно чл. 446, ст. 2 од 3КП поради нецелисход
носта на изрекуватьето на воспитната мерка само поради тоа што
то] веке се наога во ВПД.

Постапуваjки така, Советот за малолетници со обжаленото
решение, во диспозитивот под 1, ja има повредено одредбата од
чл. 79-б, ст. 2, во врека со ст. 1 од К3. Имено, согласно со цити
раниот законски пропие, при положба по изрекуватьето на воспитна
мерка да се утврди дека малолетнивот пред или по изрекува
н-ето на таа мерка сторил некое кривично дело, судот е должен
сите тие дела да ги цени единствено и за сите дела, како за
оние за кои веке била изречена воспитна мерка, така и за дру
гите кривичии дела, кои претходно не биле земени предвид, ке
изрече една воспитна мерка, а ако оцени дека треба да се изрече
мерка каква што веке била изречена, повторно ке jа изрече.

Целта на ваквата одредба пред се, е во тоа дека судот,
при изборот на воспитната мерка што спрема некои малолетници
треба да jа примени, треба да го има предвид целокупното деj
сгвуватье на малолетникот и да го утврди степенот на општестве
ната опасност, па во врска со тоа да му се изрече соодветна мер
ка. Од друга страна, со ваквото постапуватье, всушност, воспитно
ке се влиjае врз малолетниюст со сознанието дека, без оглед на
тоа што веке еднаш му била изречена воспитна мерка, секое де
ло што то] ГО сторил пред тоа или, пак, по изрекуватьето на мер
ката, општеството посебно ги има предвид и го санкционира од
носно влиjае врз изборот на воспитната мерка. 3атоа, уважувайси
за жалбата на jавниот обвинител, Врховниот суд го укина обжа
леното решение и предметот го врати на повторно разгледувагье
и одлучуватье" .

(Решение на Врховниот суд на Македониjа, Кж. бр. 323/69од
28. VШ. 1969 година).
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19. Кога му се суди на лице што извршило повейе кри
вичии дела, од кои едни кривични дела ги извршило како 110-
стар малолетник, а други како полнолетпо лице, па за сторените
нривични дела заслужил казва малолетнички затвор и затвор,
тогаш на таквото лице, со примена на чл. 64, 47 и 46 од КЗ, l{e
му се изрече една вкупна казва, земаjl{и ги како утврдени каз
ната малолетнички затвор за делата сторени како малолетник и
поедивечвата казва затвор за делата сторени како полнолетно
лице.

Во горвиот случаj не доага до примена на чл. 79-д од Кри
вичниот закон.

Од образложението:
"Жалбата на окружниот j авен обвинител е неоснована по

ради следното:
Проблемот што во ово] предмет го поставува jавниот обви

нител, се сведува на прашатьето: како судот треба да постапи.
при одмеруватьето на казната во случаj нога на едно лице му се
суди за повейе кривични дела, од кои некои извршил додека бил
постар малолетник, а други по навршеното полнолетство, а обви
нетиот за делото што го извршил како постар малолетник за
служил малолетнички затвор, а за делото сторено по полнолет
ството казна затвор или строг затвор.

Првостепениот суд застанал на становиштето дека во Еа
ков случа] треба да догде до примена чл. 46 од КЗ, ко] став на
полно го прифайа и Врховниот суд, а од следните причини:

Во смисла на чл. 64 од КЗ, спрема малолетен сторител 'на
кривични дела се применуваат одредбиге од глава VI на Кри
вичниот законик, а доколку во таа глава не е поинаку одредено,
ке се применуваат другите одредби на КЗ. Мегутоа, во глава VI
на Кривичниот законик нема одредби со кои е посебно регули
рана правната ситуациjа за кога станува збор, ниту е дадено
посебно решение. Поради тоа, во смиела на чл. 64 од КЗ, во ово]
случаj треба да се применат соодветните одредби на КЗ кои се
наогаат надвор од глава VI. А така првостепениот суд и постапил.
Притоа, чл. 79-д од КЗ се однесува на друга правна ситуациjа -
т. е. како се одмерува казна на постар малолетник што изврши:л
повейе кривични дела за време на малолетството а не какви
што се во ово] кривичен предмет, па TOj член и не може да се
примени.

Од тие причини жалбата на окружниот [авен обвинител не
е основана".

(Врховен суд на Македониjа, Кж. бр. 215/67).
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20. Во постапката за поиилуватье судовите не се надлежни
мериторно да ценат дали евидентиратьето ва осудата во казпе
ната евиденцша - чл. 89 од КЗ, е правна последица или не, тyxty
се должни молбата за помилуввн,е, заедно со своето мислезье, да
му ja достават на вадлежниот орган за помилуватье.

Од образложението:
"Врховниот суд на Македониjа, откако ги разгледа списите

по делото, обжаленото решение и наводите во жалбата, одлучи
како во диспозитивот од следниве причини:

Окружниот суд во Скопге баран-ето во постапката за поми
луваьье да се брише осудата од казнената евиденциjа, го отфрлил,
наогагйи дека согласно ЧЛ. 85 од КЗ помилуван-е може да се бара
само за укинуватье на правните последици предвидени во чл. 37-а
од КЗ, каде што не е предвидена како правна последица еви
денциjата на осудата. Поради тоа, Окружниот суд нашол дека тоа
баран-е не е допуштено,

Постапувагьето на Окружниот суд не е во согласност со
Законот, а имено: согласно чл. 6 од Законот за помилуватье ("Сл.
лист на СФРJ" бр. 7/64), молбата за помилуван-е што [а поднело
неовластено лице, или што е поднесена пред да истечат роко
вите предвидени во чл. 5 од то] закон, судот [а отфрлува со ре
шение. Оттука произлетува дека судот со решение jа отфрлува
молбата само:

ако е поднесена од неовластено лице, или
- ако е поднесена пред да истечат роковите предвидени во

чл. 5 од то] закон. Тоа е и границата до кога судовите можат да
одлучуваат. Во сите други случаи, судовите се должни да постапат
на начин како што е тоа предвидено во чл. 7 од споменатиот закон,
т. е. молбата за помилуватье, заедно со мислен-ето на судот, му се
доставува на надлежниот орган за помилуваьье. Притоа во слу
чаjов судот може да даде свое мислен-е за тоа, дали може или пе
може да се смета евиденциjата на осудата како една од правните
последици, но конечно за тоа ке одлучи надлежниот орган за по
милуван-е. Бидеj ки првостепениот суд така не постапил, туку ме
риторно ценел дали евиденциjата на ссудата се смета како прав
на последица, и барането го отфрлил, то] постапил спротивно на
законот, пречекорувагйи ги овластувазьата. Поради тоа, а врз ос
нова на чл. 303, ст. 3 од ЗКП, се одлучи како во диспозитивот".

(Решение на Врховниот суд на Македониjа, Кр. бр. 346/67
од 26. Х. 1967 година).
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21. 3аменик раководителот на работилницата, во отсуство на
раководителот, штом фактички ja врши должноста на раководи
тел - има свеютно на одговорно лице во смиела на чл. 99, ст. 3
од КЗ.

Од образложението:
"Погрешно е правното становиште на првостепениот суд дека

обвинетиот нема сво]ство на одговорно лице затоа што не е фор
мално назначен за раководител на работилницата, иако во отсуство
на второобвинетиот го заменувал. При ваква установена фактичка
положба, кога првостепениот суд нашол дека обвинетиот во отсуе
тво на второобвинетиот го заменувал, дека како заменик вршел
функциjа на одговорно лице, даваjки налог за работа и воспоста
вуваjки деловни односи со странките и дека то] фактички [а оства
рувал должноста на одговорно лице во погонот на дреари. Во кон
кретниот случа], спротивно на мислегьето на првиот суд, нога само
стогнс преземал деjствиjа врзани за таа должност, тоз, согласно чл.
99, ст. 3 од КЗ, фактички имал свогство на одговорно лице".

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Кж. бр 261/70
од 10. IX. 1970 година).

22. Тракторист нема евоютво на одговорио лице во стопан
ска оргавизапиза во смисла на чл. 99, ст. 3 од КЗ, ниту своютва
на службено лице во смисла на чл. 99, ст. 1 ОД КЗ.

Од образложението:
"Правилно се наведува во жалбата на бранителот на обви

нетиот дека трактористот на земjоделска задруга нема ево]ство на
одговорно лице во смисла на чл. 99, ст. 3 од КЗ, ниту на службено
лице во смисла на чл. 99, ст. 1 од КЗ, па поради тоа не може да од
говара за кривично дело злоупотреба на службената положба или
овластуваьье од чл. 314-а, ст. 1 од КЗ. Како одговорно лице во
смисла на погоренаведените прописи се смета она лице на кое му е
доверен одреден круг на работи, кои се однесуваат на управу
ван-е или работен-е со општествениот имот, или на про
цесот на производство на производните претприjатиjа. Обви
нетиот не е такво лице. Како управуван-е или работен-е со
општествен имот не може да се смета самото возеьье на тракторот ..
Функциjата на обвинетиот е исцрпена со самото возетье на доне
рениот му трактор во задругата. Под управувазье, мегутоа, треба
да се подразбере располагаьье со имотот, а ТО] не може да распо
лага со тракторот, бидеjки за тоа се надлежни други лица во за
другата.

Од друга страна, возетьето на тракторот не спага ни во по
имот на работен,е. Што и како ке се работи со тракторот не било
во надлежност на обвинетиот, бидегйи то] бил само тракторист
КО] треба да го вози тракторот. Исто така, за поимот на одговорно
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лице нужно е тоа да има одредена самосто+ност при управуватьето
и ракуван.ето со народниот имот. Трактористот нема таква само
стогност, ами напротив - што ке работи то] одрадува друго лице
во земjоделската задруга. Поради ова, погрешно првостепениот суд
го применил кривичниот закон кога нашол дека обвинетиот како
тракторист бил одговорно лице и дека со тоа што превезол дрва
на приватно лице и наплатената сума од тоа лице ja задржал за
себе, сторил кривично дело злоупотреба на службената положба
или овластуван,е од користоэьубие од чл. 314-а, ст. 1 од КЗ. Во
овие деjствиjа на обвинетиот може да стои евентуално само кри
вично дело утага од чл. 254, ст. 1 од КЗ".

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Кж. бр. 65/64 од
19. Ш 1964 година).

23. Лицето што се наога ва издржувазье ва каз на, а кое е
доделено ва работа во сметководство на занаетчискиот поген на
КИ Дом и таму врши ннижетьа во книговодствените картички на
осудените лица на нивните депозити, не се смета за службено лице
во емиела на чл. 99, ст. 1 од КЗ.

Од образложението:
"Првостепениот суд погрешно го применил законат кога нашол

дека обвинетиот делата ги сторил како службено лице во смие
ла на чл. 99, ст. 1 од КЗ. За службено лице, во смисла на цити
раниот законски пропис, се смета само она лице кое посредно
или непосредно учествува во вршен.ето на функци] а од j авно
значезье. Службеното лице го засновува работниот однос и ги има
сите права и задолжениjа предвидени во Законот за работните од
носи. Мегутоа, во конкретниов случа] обвинетиот, ко] се наога
на издржуван.е на казна во КПД "Идризово", нема засновано ра
ботен однос според цитираниот закон ски пропис, ниту пак ги
има сите права и задолжениjа предвидени во ово] закон. По
грешно првостепениот суд се повикува на чл. 16 и чл. 45 од За
конот за извршуван,е на кривичните санкции. По чл. 16 од ово]
закон сите ссудени лица, способни за работа, должни се да ра
ботат и на нив треба да им се овозможи работа. Целта на оваа
работа е осудените лица да [а стекнат или зголемат евогага ра
ботна способност и работните навики за што полесно вклучуван.е
во корисен живот на слобода. За таа цел за осудениците се обез
бедуваат разновидни вработуван,а. По чл. 45 од истиот закон на
осудените лица; во согласност со потребата од нивно превоспиту
ван-е се одредува видот на работата според нивните телесни· и
душевни способности, според можностите што постоj ат во казне
но-поправната установа и според потребите на дисциплината. При
ова се води сметка и за желбите на осудените лица да работат
на одреден вид работа. Според тоа, овие закон ски прописи на
кои се повикува првостепениот суд имаат за цел само превосци-
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ТУВа:Еьена осудените лица при ИЗДРЖУВа:Еьетона казната, мегутоа
споменатите законски прописи на осудените лица не им даваат
ево] ство на службени лица, како што погрешно смета првостепе
ниот суд. Впрочем, и од кривичната пригава на КПД "Идризово"
се гледа дека обвинетиот бил поставен на ова работно место
врз основа на систематизациjата на осуденичката работна сила
во домот. Оттука се гледа дека според оваа систематизациj а, сите
затвореници се распоредени на соодветни работни места. Мегутоа,
ова не значи дека се сите тие службени лица, не зависно од тоа
што за извршената работа примаат и награда".

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Кж. бр. 386,'63
од 18. VП. 1963 година).

24. Кривичното дело неприjателска пропаганда, предвидено
во чл. 118, СТ. 3 од К3, е сторено со самото илегално префрлува
н-е на пропагандниот материjал на територигата на сфр Jyro
славиjа, при што без значение е околноста дали таквиот про
паганден материjал се префрлил само еднаш во мало величество.

Од образложението:

"Судот [а ценеше одбраната на обвинетиот и наjде дека
е таа неоснована.

Одбраната на бранителот на обвинетиот дека во деjствие
то на обвинетиот не биле содржани нужните елементи за посто
етье на делото, исто така е неоснована. За постоеьье на битниот
елемент на делото од чл. 118, ст. 3 од КЗ, доволно е да се префр
лува пропаганден материjал на териториjата на Jугославиjа, не
зависно од тоа во какво количество се префрлува то] материгал
и на колку наврати се прави тоа. Така што за поетоен-е на де
лото е доволно да се префрлува пропаганден материjал, иако
то] пропаганден материjал се префрлува во еден примерок и само
еднаш, ако од содржината на то] материгал несомнено може да се
заклучи дека се работи за пропаганден материjал, како што е во
конкретниов случа], Прашан-ето дали таквиот материjал се пре
фрлува само во еден пример ок или во повейе примероци и дали
тоа се врши еднаш или на повейе наврати, дали тоа се врши
систематски и пре ку разни канали, може да биде од влиj ание
само врз определуван-его на степенот и тежината на извршеното
кривично дело, следователно и врз одмеруван.ето на казната, но
не и за постоетьето на самото дело. Toj факт судот го имал пред
вид при одмерувазьето на казната, ко] бил решавачки поира] дру
гите околности,' за применуван-ето на соодветните одредби од КЗ,
т. е. на членовите 42 и 43, за ублажуван.ето на казната".

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Кж. бр. 250/69
од 19. VI. 1969 година).
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25. Пако. смртта на покоэниот наетвпила по. 12 депа од р'ану
ван.ето, како. резултат на големата инфекциjа, бидеjl{и куршу
мот минал низ анусот и трбушната дупка, кои претставуваат пер
манентни и силни жаришта на инфекцига, -- причинската врека
ве е прекината бидеj~и по.следицата -- смртта се jaBYBa како. ре
зултат на натамошниот тек ва повредвта, па обвинетиот е одгово
рен за кривичао дело. "убиство", предвидено.во. чл. 135 ст. 1 од }{3.

Од образложението:
"Факт е дека со истрелот на покоjниот во првиот момент му

била нанесена тешка телесна повреда ко]а предизвикала опасност
по животот на покоjниот. Мегутоа, подоцна, иако е извршена хи
руршка интервенциjа, положбата се комплицирала, зашто наста
нала голема инфекциjа, бидегйи куршумотминал низ анусоти трбуш
ната дупка, кои претставуваат перманентни и силни жаришта на
инфекциjа, од кои настапила смрт, нога со преземената хируршка
интервенциjа не можела да се спречи. Поради тоа, Врховниот
суд наога дека во конкретниов случа] не настапило прекинуватье
на причинската врска мегу рануван-ето на сега покоjниот и не
говата смрт, бидегйи послецицата се [авува како резултат на на
тамошниот тек на повредата, а не поради немарен и несовесен
однос на лекарите. Од тие причини обвинетиот е одговорен за
извршено кривично дело убиство, а не за кривично дело тешка
телесна повреда, квалифицирана со смрт, или за обид на уби
ство".

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Кж. бр. 154/71
од 3. VI. 1971 година).

26. Кога сгдот lie утврдк дека обвинетиот сторил повейе КРИ
вични дела "убиство.", должен е во. диепозитивог на пресудата да
го. опише и квалифицира секое утврдено. дело, па притов за секое
дело. не утврдува поединечна казва, туку, врз основв на чл. 135,
ст. 3 од КЗ, го. оеудувв на една казна за целекупвата криминална
дешоет, без еглед на тоа дали за сите дела му се суди со. при
мена на одредбите за стек или за некое дело. за кое порано вейе е
осуден.

Од образложението:
"При положба во кога првостепениот суд утврдил дека обвине

тиот сторил 2 кривичии дела "обид за убиство", предвидени во чл.
135, ст. 1, во, врска со чл. 16 од КЗ, то] требаше да му изрече
една казна за целокупната деjност и тоа врз основа на чл. 135,
ст. 3 од КЗ, без притоа да утврдува поединечни казни за секое
дело и без да изрекува вкупна казна врз основа на чл. 46 од КЗ.
Член 135, ст. 3. од КЗ е казнена одредба за случаите предвидени
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во то] член, ко]а го исклучува поединечното одмеруван.е- на казна
за секое од утврдените дела (во случаите кога се суди истовре
мено за делата што се сторени), односно посебното одмерувазье на
поединечна казна за делото за кое му се суди, а сторителот и по
рано извршил и е ссуден за друго дело, во таков случаj првосте
пениот суд ja оценува вкупната општествена опасност на делата
и сторителот и изрекува само една казна. А така првостепениот
суд не постапил, со што погрешно го применил кривичниот за
коник".

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Кж. бр. 285/69
од 3. VII. 1969 година).

27. ФрлаJЬето на чизма по жената на обвинетиот и потрчу
ватьето на покоjииот по нев, прететавува деjствие со кое се 113-

вредува честа и угледот и на обвинетиот, но по евогот карактер
тоа е обична, а не тешка навреда, - па кога обвинетиот при
тие околности и во таква состоjба го лишил од живот покоjпиот,
- со тоа сторил кривичво дело "убиство" од чл. 135, ст. 1, а не
"убиство на миг", од чл. 136 од КЗ.

Од образложението:
"ФРЛaIьето на детската чизма по сведокот, кога е жена

на обвинетиот и потрчуваььето по неа, затоа што таа му рекла
на покоjниот да го остави и да не го задева неjзиниот маж, прет
ставува постапка со кога се навредува честа и угледот и на об
винетиот. Мегутоа, оваа навреда по евогот карактер и интензитет,
ценегйи [а со обjективни мерила, претставува обична, а не тешка
навреда. Покраj тоа, со опишаната постапка, покоjниот навиетина
го предизвикал обвинетиот како што примил првостепениот суд
и го довел во состоjба на афект, но степенат на то] афект не е
таков за да добие карактер на силна раздразнетост. А само оно]
ко] со напад или тешко навредуван-е биде доведен во силна раз
дразнетост, па во миг лиши од живот другего. го извршува дело
то од чл. 136 од КЗ, а не и оно] ко] со обична навреда, кога пре
дизвикала само послаб степен на вознемиреност (лутина), на миг
лиши другего од живот, каков што е конкретниов случаj. Поради
тоа, и Врховниот суд наога дека првостепениот суд правилно 1'0
применил Кривичниот законик кога делото го квалифицирал како
"убиство" од чл. 135, ст. 1 од КЗ".

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Кж. бр. 334/71
од 18. VШ. 1971 година).
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28. Навлегтвшъете на обвинетите во Kyl{aTa за да ja бвравт
оштетената со цел да ja лишат од живот, Koja пред тоа избегала
и се сокрила во друга Kyl{a - не прететавува деjствие на извр
шгван.е на кривично дело убиство од чл. 135, ст. 1 од КЗ, ами
прететавува подготвително деjствие за ова кривично дело.

Од образложението:
"Врховниот суд на Македониjа по повод поднесената жалба,

испитувагйи [а првостепената пресуда во смисла на чл. 346, ст. 1 и
2 од ЗКП, нагде дека во случаjов погрешно е применет КЗ на
штета на обвинетите, а поради следново :

Првостепениот суд со обжалената пресуда на обвинетите им
става на товар дека со тоа што .лгавлетле во куката на оштете
ниот за да [а бараат и убиjат свидетелката, пред кое таа избе
гала и се сокрила во друга кука" се обиделе неа да [а лишат
од живот. Мегутоа, за да не се земе неко] на одгаворност за кри
вично дело обид на убиство од чл. 135, ст. 1, во врска со чл. 16
од КЗ, треба да се утврди дека не презел деjствие за извршуван.е
на кривично дело, а кое деjствие, според редовниот тек на ра
ботите би довело до саканата последица, односно до настапуваэье
на смрт ка] жртвата, а делото да останува во обид само поради тоа
што не настапила саканата последица. Во конкретниот случаj об
винетите такви деjствиjа не презеле, туку само [а барале сви
детелката за да догдат во положба да ги преземат деjствиjата за
лишуватье од живот, но не ja нашле. Преземените деjствиjа што
им претходат на деjствиjата на изврщувагьето на кривично дело
само се подготвителни деjствиjа кои по законот не се казнуваат,
доколиу сами за себе не содржат елементи од некое посебно кри
вично дело, што овде не е случаj.

Поради тоа, во ово] дел следуваше обвинетите да бидат
ослободени од обвинението согласно чл. 321 од ЗКП".

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Кж. бр. 254/7й'
од 16. Х. 1970 година).

29. Обвинетиот е сторител, а не помагач во извршуватьето на.
кривичното дело убиетво од чл. 135 од КЗ, иако TOj непосредно не
го лишил од живот покоjниот кога заедно со другите, вооружен,.
учествувал во заеедата каде што биле нападнати сега покошите,
при што пукал од евотата пушка, а претходно со другите учесни
ци се договорил да ги лишат од живот од заееда покошите.

Од о б р а з л о же н и е т о:
:,Жалбите се неосновани.
Точни се жалбените наводи на прво, второ и третообвине

тиот дека првостепениот суд не утврдил од ко] истрел бил ли
шен од живот сега пок. А., односно ко] од обвинетите му ги на-
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нел смртоносните повреди на сега пок. Р. Мегутоа, иако првостепе
ниот суд не ги утврдил овие факти, не j а прави погрешно или не
потполно утврдена фактичката положба, затоа што таа ги содржи
сите битни факти потребни за одлучуван,е дали постои кривич
ното дело за кое се обвинети обвинетите и за нивната кривична
одговорност.

Првостепениот суд правилно утврдил дека на 30. VШ. 1966
година, ка] местото "Бановска Нива", близу до селото Л. прво
и второ-обвинетите, вооружени со пушки, околу 11 часот, напра
виле заседа покраj патот, а околу 12 часот кон заседата се при
дружил и трето-обвинетиот, вооружен со револвер, дека до 18
час от чекале да поминат по патот А. и Р., за кои знаел е дека
биле во С., и дека по то] пат требало да се вратат во своето село,
дека кога наишле А. и Р. сите обвинети пукале од оружjето што
го имале; дека при тоа пукан-е бил лишен од живот сега ПОК.

А.; дека сега ПОК. Р. се доближил до обвинетите, пцуеjки ги и
мавагйи ги со камен-а; дека обвинетиот Ш. го фатил одзади за
раката во кога имал нож, при што ножот испаднал; дека обви
нетиот Д. со удар со кундакот од пушката го соборил Р. и то
гаш сите троjца продолжиле да маваат по паднатиот Р., нанесу
ва]ки му смртоносни повреди од кои набрзо умрел.

Обвинетите, ниту на главниот претрес, ниту во жалбата, не
спорат дека биле во заседа, вооружени за сето време, како што
утврдил првостепениот суд, чекагйи да се поjават жртвите. Тие
не го оспоруваат ни фактот дека пукале, секо] посебно, мегутоа,
секо] оспорува дека ги лишил од живот ПОК. А. и Р.

При ваква положба, недвосмислено е утврдено дека сите jа
сакале последицата и преземаат деjствиjа за остваруватье на одна
пред договорената цел - лишуваьье од живот на ПОК. Р., како
и тоа ко] ги нанел смртоносните удари на Р. Кога постои танва
решеност ка] обвинетите за лишуватье од живот на оштетените -
сега пок. Р. и А. - кога таа решеност се манифестира во презе
матье на сите мерки за постиган-е на целта, фактор што првиот во
заседата промашил, вториот ja отепал жртвата, па на третиот не
му се укажала ни прилика да пукне, не говори, - само поради
ово] факт - за непостоеьье на кривична одговорност. Во слу
чаjот е важно последицата да е опфатена во нивната смисленост,
и да постоела свест - дека за постигаьье на таа последица деj
ствуваат заеднички".

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Кж. бр. 148/67 од
8. IX. 1967 година).
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30. Присуствоro на обвинетист со оружjе в рака на местото
каде што е извршено кривичного дело "убиство во обид", предви
дено во чл. 135, ст. 1, во врека оо чл. 16 од КЗ, - кога е тоа од
напред ветено, претставува поиаган,е на извршителот во смиела па
чл. 20 СТ. 2 од КЗ.

Од образложението:
"Окружниот суд, во пресудата К. бр. 132/61 од 8. ХП. 1961

година, ги огласил за виновни и обвинетите, затоа што, энаегйи
дека обвинетиот С. Р. сака да го лиши од живот оштетениот Ш.
Ш., поради тоа што братот на ошгетениот го убил неговист брат,
му ветиле и присуствувале со оружj е в рака на местото од каде
што цукал и го ранил оштетениот, - со што сториле нривично
дело помагане на убиство во обид, предвидено во чл. 135, ст. 2 'Г. 3,
во врека со чл. 16 и 20 од КЗ, па ги осудил на каз на строг затвор
во траен-е од 4 односно 1 година и 5 месеци.

Врховниот суд на ир Македонига, решавагйи по жалбата,
jаодбил неа од следните причини:

Не стои жалбениот навод на обвинетите дека во нивните
деjствиjа немало никакво психичко помагагье, дури и ако биле
на лице место каде што обвинетиот го сторил кривичното дело,
според член 20 од КЗ секо] што на друго лице му помага во из
вршуваььето на кривично дело се казнува. Овде се работи за од
напред ветено присуство од страна на обвинетите - дека l'~e
отидат вооружени на лице место заедно со обвинетиот С., што
историле. Тие отишле вооружени, и тоа со ловна пушка, за
едно со сторителот на делото, ко] имал боjна пушка, и сите
влегле во заседа. Таквото присуство прететавува психичко по
магаьье на извршителот, бидеjl{и го бодри и охрабрува делото да
го стори. Ова присуство не е еднакво со случаjот кога не е од
напред ветено. Поради тоа, и Врховниот суд наога дека претета
вува помаган-е во смисла на чл. 20, ст. 2 од КЗ, како што нашол
и првостепениот суд, кога ги огласил за виновни и осудил, па
ово] жал бен навод се jавува како неоснован и се одбива".

(Пресуца на Врховниот суд на ир Македониjа, Кж. бр.
465/62 од 20. IX. 1962 година).

31. Кривичното дело "убиство на свиреп начин", предвидено
во член 135, ст. 2, т. 1 од КЗ, е сторено кога сторителот на ЖР'г
вата Ite и нанесе голем броj убоди и кога сега повешата трпи ro
леми болки и страдааьа, за кое обвинетиот бил свесен и тоа го
еанвл,

Од образложението:
"Утврдено е дека обвинетиот, на 27. П. 1969 година, околу

17 часот, во заедничката кука во с. Папрадиште Кичевско, со
смисленост за лишил од живот сега покоjната му снаа В., на
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то] начин што, додека таа лежела на креветот со своето мало
летно дете од 3 години, а оштетениот М., прв братучед на обви
нетиот, ко] живее во истата кука и во истата имотна и семеjпа
заедница, седел на столче и се греел покраj шпоретот, со нож
анцар во раката влегол во одаjата и прво ja нападнал оштетената В.,
на ко]а и нанел со ножот повейе удари по разни делови од те
лото. Видегйи оштетениот М. се обидел да излезе од одаjата, 06-
винетиот [а оставил сега поно[ната и го нападнал него и со но
жот му нанел 7 убодни рани - 6 во левата страна на градниот
кош и 1 во пределот на левата подлактица, па потоа се вратил
ка] сега покоjната и продолжил да ja удира со ножот. Вкупно й
нанел 27 убодни рани, од кои 21 во пределот на градниот кош од
предната и задната страна и 6 во предел от на рацете. Од нанесе
ните повреди по кратко време по повредуван-ето В. починала, а
оштетениот успеал да се извлече од куката и на 30-50 метри од
куката паднал, по кое бил пренесен за укажуватье на лекарска
помош, и благодарение на лекарската интервенциjа животот му
бил спасен.

Во ваквото деjствие на обвинетиот Врховниот суд наjде дека
столат одбележоците на кривичното дело убиство на свиреп на
чин, бидеjки на тоа укажува броjот на нанесените повреди на
сега покоjната. Со оглед на тоа, несомнено е дека делата се из
вршени на то] начин за да предизвикаат ка] жртвите посебно
тешки болки и страдан-а, кое нешто обвинетиот го сакал и бил
свестен за сето тоа, бидегки во спротивно не би нанел толку убод
ни рани и со помал броj би jа постигнал целта. Поради тоа, пр
востепениот суд го повредил Кривичниот законик поради тоа што
не го огласил за виновен за кривични дела од член 135, став 2,
точ. 1, туку нашол дека се работи за кривични дела од член 135,'
ст. 1 од КЗ, од кои едното во обид, Затоа Врховниот суд
наjде дека жалбата на jавниот обвинител е основана и ja уважи,
па следователно, обжалената пресуда ja преправи дотолку што
обвинетиот го огласи виновен за едно кривично дело убиство СД
чл. 135, ст. 2, Т. 1 од КЗ и за едно исто кривично дело во обид
во врска со чл. 16 од КЗ".

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, КЖ. бр. 336/69
од 25. 9. 1969 година).

32. Судот не го пречекорува обвинението кога наога дека
обвинетиот, - KOj оо пиштол нишани во едно лице за да 1'0

убие, па поради интервенциjа на присутеп граганин, а тов можел
да го знае, го промашува и убива др·уго лице (аберацио иктус) -
сторил две кривичии дела, кривичпо дело "убиетво во обид", пред-
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видено во чл. 135, ет. 1 во врека ео чл. 16 ОД КЗ, и кривичие
дело "убиетво од небрежност", предвидено во чл. 137 од КЗ, -
иако jавниот обвинител тие деjетвиjа ги явалификува како едно
нривично дело "убиетво", предвидено во чл. 135, ет. 1од КЗ.

I
I

Од образложе.нието:
"При полежба во ко] а обвинетист со смисленост сакал да

го \лиши од живот св. Ф., па со полн пиштол нишанел и стре
лал во него, но не го погодил, - ТО] со тоа сторил свршен обид
на кривично дело убиство предвидено во чл. 135, ст. 1 во врека
со чл. 16 од К3, како што правилно наога и првостепениот суд
- страна 7 од првостепената пресуда. а со тоа што обвинетиот
можел да биде свесен дека неко] од граганите може да интер
венира во последниот миг и да го промени правецот на пишто
лот така што може да биде погодено друго лице од создадената
група и да го изгуби животот, сторил убиство од небрежност,
предвидено во чл. 137 од К3, за кое дело првостепениот суд и
го признал за виновен.

Мегутоа, првостепениот суд, погрешно наога дека нема об
винение за кривично дело од чл. 135, ст. 1, во врека со чл. 16 од
К3. Обвинение има, што се гледа од описот на обвинението, да
дено во обвинителниот акт, и кое не се разликува од описот во
првостепената пресуда. Jавниот обвинител во случаjов само за
етапува друго правно становиште, т. е. да со вкупните деjствиjа,
- без оглед на тоа што сакал да лиши едно лице, па го про
машил и погодил друго лице, сторил едно кривично дело од
член 135, ст. 1 од К3, поаrаjки од смисленоета на сторителот, де
ка то] сакал и убил човек, при што не е битно што е убиено
друго лице, а не она на кое нишанел. А согласно чл. 317, ст. 2
од ЗКП судот не е врзан за предлозите на jавниот обвинител во
поглед на правната оцена на де] ствиj ата. Токму поради тоа, а
прифайа] ки го правното становиште на првостепениот суд, Вр
ховниот суд наога, дека првостепениот суд погрешил кога тие
де] ствиj а на обвинетиот не ги квалификувал како две кривичии
дела, тоа врз основа на чл. 357. од ЗКП, уважувагйи ja жалбата на
jавниот обвинител, првостепената пресуда ja преправи како во дис
позитивот, Т.е. го огласи за виновен за кривични дела од чл. 135,
ст. 1, во врека со чл. 16 од К3 и член 137 од КЗ - сторени во
стек.

Поради поа, а врз основа на чл. 357 од 3КП, се уважи
жалбата на Окружниот [авен . обвинител. и се одлучи КаЕШ ВО
диспозитивот" .

(Пресуда на Врховниот ' суд· на Македони] а, Кж. бр. 305/72
од 15. IX. 1972 година).
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33. Со тов што обвинетата ставила раствор од жива сода
во бардвчете од кое знаела дека пие и се напило само двегодиш
ното дете, согласуваjlШ се да ro лиши од живот и ва TOj на
чин да и се одмазди на свшата jaТP'Ba, MajKa на детето, па детето
добило само тетки и по живот опасни повреди, - сторила кри
вично дело обид ва убиство ОД безобвирна освета и на подмолеи
начин, предвидено во чл. 135 ст, 2 т. 1 и 3 ОД К3.

Од образложението:
"При утврдената фактичка положба, првостепениот суд пра

вилно го применил Кривичниот законик, кога нашол дека об
винетата ro сторила кривичното дело од чл. 135, ст. 2, т. 1 и 3
од КЗ. Обвинетата, со тоа што во бардачето, од кое исклучиво
пиело вода повреденото дете старо 2 години, ставила раствар од
жива сода, всушност деjствувала на подмолен начин, бидеjки зна
ела дека нема никоj да се посомнева дека има нешто друго во
бардачего. а не вода. Понатаму, энаегки дека оштетеното дете,
кое е старо на 2 години, со сигурност ке пие од бардачето од
кое искпучиво и пиело, таа го турила растворот од содата со един
ствена цел то] раствор детето да го испие. Значи, таа деjствувала
прикриено и со таа намера, користезки [а наивноста на оштете
ното дете. Исто така, Врховниот суд наога дека е делото сторено и
од безобвирна одмазда. Обвинетата, за да и се одмазди на магката
на повреденото дете за наводно изнесените невистини во заем
ните караници, се обидела да го лиши од живот детето И. Без
обвирната одмазда се гледа во тоа што причините поради кои
се одмаздува се незначителни, а таа е насочена против недолж
ното дете.

Поради горното, а врз основа на чл. 362 од ЗКП, Врховниот
суд одлучи како во диспозитивот" .

(Врховен суд на НРМ, Кж. бр. 386/61 од 22. XI. 1961 година).

34. Заеолнуввтье на обвинетиот ва слабо осветлено место,
добяижуввв,е до покоjниот од зад грб, во коза положба му ги
ванел смртоносните повреди - не претставува кривичие дело
убиство на подмолен начин од чл. 135, ст. 2, т. 1 од КЗ, ТУКУ уби ..
ство од чл. 135, ст. 1 од КЗ.

Од образложението:
"Ово] суд наога дека се делумно основани жалбените на

води на обвинетиот и неговата одбрана, дека првостепениот суд
погрешно нашол оти во случагов стогат елементи на кривичио
дело од чл. 135, ст. 2, т. 1 од КЗ. Имено, првостепениот суд наога
дека обвинетиот ro извршил делото прикриено и потаjно - на
слабо осветлено место во кое се засолнил, дека од зад му се
доближил на покоjниот и СО нож му ги нанел повредите. Ово] суд
наога дека првостепениот суд погрешно го применил кривичниот
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законик кога нашол дека при вака утврдената состоjба се рабо
ти за убиство на подмолен начин од чл. 135, ст. 2, т. 1 од КЗ.
За посгоен-е на подмолен начин во извршуватьето на ова кривич
но дело сторителот во обjективна смисла треба да постапува при
криено. а во субjективна смиела неговата постапна да е хибмена,
т. е. да постапувал измамнички, неискрено и со зла намера, да j а
искористува беспомошноста, наивноета, посебната доверба што ja
имала жртвата. Во конкретниов случа], ниту еден од овие основи
обjективни и субjективни не се присутни. И самиот суд прима
дека дегството е извршено на улицата "Маршал Тито" во Г.
Петров, дека во тоа време по улицата шетал е поголем броj лица,
дека то] не го прикривал извршуваььето на делото, за да остане
неоткриен, туку веднаш почнал да бега, при што го следел сега
покоjниот, а потоа се предал во станицата на народната мили
циjа. Обjективно, сите овие деjствиjа не укажуваат на постое
н-его на подмолно ст, кога по евогот интензитет отскокнува од воо
бичаеното ненадешо напагагье при иэвршуватьето на овие кри
вични дела. Посебно, субjективно судот не нашол дека извршу
ваэьето на делото станало на измамнички начин, ниту посто [ат од
носи на доверба со жртвата, туку обратно, односите им биле ло
ши и нетрпеливи, а деjствието го през ел во непосредно приеуство
на свидетелката Koja шетала со покоjниот. Според тоа, не се сме
та за подмолно ст секо] случаj на нанесуван-е на удари одзади,
ако притоа не постогат сите околности нужни за правна оцена на
деjствието како подмолно - во смисла на чл. 135, ст. 2, т. 1 од КЗ".

(Пресуда на Врховниот суд, Кж. бр. 311/70 од 30. Х. 1970 г.),

35. Со тоа што обвинетиот го лишил од живот сега покоj
ниот загоа што братот на сега покоjниот го лишил од живот не
говиог брат, иако сега покоjниот со ништо не придовел за уби
ството на неговиет брат, ниту со таквото убиство се еоглаеил,
- сторил кривично дело убиство од безобsирна одмазда од чл.
135, ст. 2, т. 3 од КЗ.

Од образложението:

"Правилно првостепениот суд го применил и кривичниот за
кон кога нашол дека обвинетиот сторил кривично дело убиство
од чл. 135, ст. 2, т. 3 од КЗ. Ово] суд наога дека во конкретниот
случаj се работи за убиство извршено од безобвирна одмазда.
иако секога крвна одмазда не е безобsирна одмазда. Ме
гутоа, во конкретниот случаj наога дека се работи за безобsир
на одмазда. Обвинетиот го лишил од живот сега покоjниот Ш.
ко] СО ништо не придонел за убиството на братот на обвинетиот,
а кое убиство го извршил неговиот брат Ц. Според тоа, обвинетиот
одмаздата ja врши спрема лице кое со ништо не придонело за
убиството на братот на обвинетиот, ниту со. своето поведение и
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држен.е по уби ството 'СО што и да било манифестирало дека се со
гласува со она што' ГО сторил неговиот брат. Од погоре изнесе
ните причини ово] суд наога дека се на лице сите елементи за
постоетье на кривично дело убиство извршено од безобsирна од
мазда од чл. 135, ст. 2, т. 3 од КЗ".

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Кж:. бр. 734/62
од 5. 1. 1963 година).

36. Убиство од заееда не е убиетво на подмолен начин во
смиела на чл. 135, ст. 2, Т. 1 од КЗ.

Секое убиство од крвна одмазда не е убиство од безобsирна
одмазда во смиела на чл. 135, ст. 2, Т. 2 од КЗ. Такво би стоело
ако се убива неко] подалечен сродник, KOj нема никаква врека
со претходното убиетво~ ако се убива малолетно дете или некое
немейно лице и слично.

Од образложението:
"Врховниот суд на Македониjа ги испита ж:албените наво

ди за погрешната примена на Кривичниот законик, па нагде:
Првостепениот суд нашол дека во деjствиjата на обвине

тиот и неговиот брат, избеганиот С., се содржани одбележ:оците на
кривичното дело "убиство на подмолен начин" и "убиство од без
обsирна крвна одмазда", што го квалификувал по чл. 135, ст. 2,
т. 1 и 2 од КЗ.

Врховниот суд наога дека убиството не е извршено ниту
"на подмолен начин", ниту "од безобsирна одмазда", а поради
следното:

Првостепениот суд зема дека убиството е извршено на под
молен начин, затоа што извршителите, обвинетиот и избеганиот,
.лтукале во покоjниот од заседа и во плеКи". Според сфайан.ето на
Врховниот суд, ваквото убиство не е подмолно. Ова поради тоа
што подмолноета во себе содржи такво однесувагье на извршите
лите, со кое жртвата се стекнува со доверба во нивната чесно ст
и чесни намери, па поради тоа од таа страна не очекува зло.
А во конкретниов случаj постапките на обвинетиот и избеганиот
не само што не биле такви за да создадат доверба ка] покоjниот,
туку напротив, а тоа го утврдил и првостепениот суд, отворено се
заканувале дека ке се одмаздат поради тоа што И. им го убил
братот А. Тоа што обвинетиот и избеганиот биле прикриени и
пукале во плейи говори за нивната намера со сигурност да ja
остварат поставената цел. Поради тоа, Врховниот суд наога дека
убиството не е извршено на подмолен начин.

Понатаму, првостепениот суд наога дека извршителите де
лото го сторил е од безобвирна одмазда. Всушност, овде се работи
за наjобична крвна одмазда, бидеjки обвинетиот и избеганиот се
родени брака на пок. А., кого во една тепачка го лишил од живот
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сега покоjниот. Што ja прави оваа крвна одмазда безобsирна прво
степенист суд не кажал, а Врховниот суд не наога дека танви
елементи и околности нема.

Вистина, и крвната одмазда може да добие карактер на без ..
обsирност, како, на пример, ако не се убива убиецот на блискиот
сродник, туку неко] подалечен сродник ко] немал никаква врска
со поранешното убиство. ако се убива некое малолетно и сосема
недолжно дете, или некое немойно лице итн., - па навистина во
тие случаи се покажува безобsирноста на сторителот. А таков не
е конкретниов случа].

При горната положба Врховниот суд нагде дека првостепе
ниот суд погрешил кога делото го подвел под чл. 135, ст. 2, т. 2 од
КЗ, ами гребал да го квалификува како "убиство" од чл. 135,
ст. 1 од К3. Поради гоа, а врз основа на чл. 357 од 3КП, во то]
дел Врховниот суд ja преправи пресудата" .

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Кж. бр. 334/72
од 15. ХП. 1972 година).

37. Дали во деjствието на обвинеmот lie стои кривично дело
"лесна телесна повреда" од чл. 142 од К3 или кривично дело
"убиство во обид" од чл. 135, ст. 1 во врека со чл. 16 од К3, не
е условено од тежината на повредата, туку од психичкиот однос
на сторителот кон делото.

Од образложението:

,,3емюьето на нож со себе, баран-ето на оштетениот, исте
руватьето на двете деца на сведокот, заклучуваэьето на собата 11
нафрлувазьето на обвинетиот врз оштетениот ео голем ку]неки
нож, упатуваат на спротивен заклучок, а тоа е дека то] не се за
доволил само со нанесуватьето на повредите, туку сакал со смис
леност да го лиши од живот. На последново упатува, пред се,
динамиката на дегствието и истраjноста во нападот што го презел
обвинетиот. По првиот удар во раката оштетениог морал да бега
и да се крие во аголот на собата, качувагйи се на кревет. Toj
напад и натаму траел. Обвинетиот сакал да се качи на креве
тот и таму да го нападне. Затоа оштетениот зел перница за да се
одбрани на неко] начин од ударите. Обвинетист го следел оште
тенист кога ово] слегол од креветот, а нападот и натаму траел,
бидеjки оштетениот почнал да се оддалечува од собата кон излез
ната врата свртен со грбот, а кон обвинетист бил свртен со ли
цето, очекувагйи натамошни удари. Тоа и се случило, бидеjки об
винетиот замавнал и му нанел удар во пределот на главата. Тука
веке нема дилема за волjата, смисленоста на обвинетиот, кога
со голем куjнски нож нанесува удар по наjосетливиот дел на
телото - главата. Оштетениот се спасил благодарегйи на свп[ата
витално ст и подвижност, со оглед на тоа дека преземал се за да
ги одбегне ударите; конечно успеал да [а отвори вратата и без
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да ги облече чевлите, бос, почнал да бега, упатувагйи се право
во амбуланта, каде што му е укажана медицинска помош. Спо
ред тоа, неоснована е одбраната дека се работело за кривично
дело лесна телесна повреда по чл. 142 од КЗ, бидеjки во случагов
квалификациjата на делото не се одредува според штетната по
следица, туку во контексат на преземените деj ствиj а на изразе
ната криминална волга и на смисленоста да се лиши од живот
оштетениот" .

Ово] став, изразен во пресудата К. бр. 123/72 од 3. Х. 1973
година на Окружниот суд во Скопjе, го прифатил Врховниот суд
на Македониjа во пресудата Кж. бр. 695/73 од 21. ХП. 1973 год.

38. Кога ебвинетиот со напад и тешко навредуван,е биде
доведен во силно рвздразнета состоjба, па поради епилептични от
карактер западне во состоjба на битно смалена пресметливост и
во таа сосгозба го лиши од живот лицето кое тешко го повре
дило и навредило - врши кривично дело "убиство на миг" од чл.
136 во врека со чл. 6, ст. 2 .од КЗ, а не нривично дело "убиство" од
чл. 135, ст. 1 ве врека со чл. 6, ст. 2 од КЗ.

Од образложението:
"Првостепениот .суд нашол дека обвинетиот бил доведен во

силно раздразнета состоjба од нападот и навредуватьето од по
коjниот, кое нешто, поради епилептичниот карактер на неговата
личност, довело до битно смалуватье на свеста, во нога состоjба
дошло и до извршуван,е на кривичното дело. Нашол дека се ра
боти за паталошки афект, поради карактерните црти во лич
носта на обвинетиот, па дека, нормален човек не би бил доведен
во таква состо] ба, поради што не нашол основа за примена на
одредбата од чл 136 од КЗ.

Судов смета дека упатените зборови од покоjниот "матер
ти ебем, ти ми го тепаше татко ми, ти не знаеш ко] е С." и на
тамошниот физички напад во моментот кога се наогал натоварен
со предметите што ги носел, без непосредно да даде повод за 'гоа,
и натамошното негово эадржуватье од сведоците, иако то] не на
паднал, а напагачот го пуштиле и го терале да си оди - сите тие
околности, според наогаььето на ово] суд, предизвикале силно раз
дразнета состоjба, а во конкретниот случа] поради личноста на
обвинетиот со црти од епилептичен карактер, афектот прераснал
во паталошки афект, со стеснуваьье на свеста, во каква состоjба
и го извршил убиството над покоjниот, пукаjки во него само
еднаш. Поради тоа, судов наше дека во случагов се работи за
убиство на миг од чл. 136 од КЗ, а ВОО врска со чл. 6, ст. 2 од КЗ,
во кога смиела и ja преправи обжалената пресуда".

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Кж. бр. 264/71
од 19. IX. 1971 година).
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39. Делото од чл. 136 од КЗ не може да се изврши со прече
коруван.е на нужната одбрана - чл. 11, ст. 3 од КЗ, бидеjJiи сто
рителог ко] деjствува во нужна одбрана (чл. 11 од КЗ), сака од
себе или од друг да го одбие истовремениот противправен на
пад, а Kaj делото од чл. 136 од КЗ, поради состоjбата на раздраз
петост или страв, на миг одлучува да го лиши од живот лицето
кое претходно изввшяло напад или му нанело тешка повреда,

Од образложението:

"Жалбата на Окружниот [авен обвинител - Б. и обвине
тиот М., што се однесува до фактичката положба и примената на
Кривичниот законик по однос на обвинението ставено на товар
на обвинетиот :М., е основана, а поради следното:

Согласно чл. 11, ст. 2 од КЗ, "нужна е онаа одбрана кога
е неопходно потребна за да одбие сторителот од себе или од
друг истсвремен противправен напад". Во случаjов, кога обвине
тиот деjствувал, таков напад немало. Имено, со моментот кога
обвинетиот М. успеал да го одземе ножот од оштетениот, па оште
тениот почнал да бега, престанал нападот над обвинетиот, ко] то]
имал право да го одбие од себеси. Пречекоруватье на нужната
одбрана исто така има само додека трае противправниот напад,
при што пречекоруватьето се манифестира во тоа што се дегст
вува надвор од неопходното, од потребното. Нема пречекоруван.е
на нужната одбрана откако престанал противправниот напад. Во
случагов тоа е очигледно, бидегйи оштетениот бегал полни 40 м,
И во долот паднал, и дури тогаш обвинетиот му' го нанел ударот.

Сторител, ко] де]ствува во нужна одбрана, има поинаков суб
jективен однос од сторителот што врши кривично дело од чл.
136 од КЗ. Така, лице кое де]ствува во нужна одбрана сака од
себе да одбие противправен напад, и целата активност му е на
сочена во то] правец, а последиците се резултат на таквото деj
СТВУВа:Еье.А лицето што го врши делото од чл. 136, поради сос
тоjбата на раздразнетост или страв, на миг се одлучува лицето,
кое му нанело тешка навреда или претходно извршило напад,
да го лиши од живот, па целокупната активност му е насочена
кон остваруватье на таа одлука. А тие два односа се еден на друг
противречни, т. е. не .може да се прифати обвинетиот, истсвре
мено да сакал да го одбие од себе противправниот напад, но не
опходното потребно дегствуван,е го пречекорил (чл. 11 ст. 3 од
КЗ), и то] да сакал да го лиши од живот, односно да се согласил
таа последица да настапи спрема оштетениот, па. затоа деjству
вал (чл. 7 ст. 1 и чл .136 од КЗ)".

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Кж. бр. 94/69 од
17. П. 1969 година).
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40. Кривичното дело убиство на дете при поредтван.е од
член 138 од КЗ може да стои и тогаш кога мазката го лишила
од живот своето дете и по претекст од 24 часа по рагазьето, ако
певропсихичните и другите иарушувввьв се уште траат,

Од образложението:
"Во конкретниов случаj не се спорни следните околности

и факти, а имено: дека обвинетата се породил а во домот на СВО

[от татко во село, дека породуван-ето се извршило без лекарска
интервенциj а и под тешки услови (породуван.е во студени про
стории, во клечечка положба, со големо крвареьье, и под тешка
психичка депресига поради рагагье на вонбрачно дете), дека де
тето е лишено од живот со задушуватье 24 часа по породува
н-ето и дека потоа уште истата ной е изнесено од куката од стра
на на обвинетата и неjзиниот маж и скришно закопано во по
лето. Jавниот обвинител во своето обвинение на главниот претрес,
па и сега во жалбата, стои на становиште дека ка] обвинетата.
со оглед на тоа дека новороденото дете го лишила од живот 24
часа по породуватьето, кога соматолошките и невропсихичките
пречки, како резултат на породуван.ето, веке биле престанати.

Првостепениот суд за утврдуватье на тоа дали обвинетата
новороденото дете го лишила од живот по породуван-ето додека
траеле соматолошките и невропсихолошките пречки предизвика
ни од самото породуван-е повикал и вешти лица, па невропсихи
[атарот се изгаснил дека во случаjов, без оглед на тоа што уби
ството на детето е извршено по 24 часа, сепак не се работи за
породилка ка] кога престанале психичките и соматолошките про
мени, бидеjки детето уште не почнало да цица, односно не бил
воспоставен контакт мегу родилката и него. Првостепениот суд
нашол дека во случагов навистина не се работи за смислено уби
ство од чл. 135, ст. 1 од КЗ, како што тврди jавниот обвинител
во свотата жалба, туку за детеубиство од чл. 138 од КЗ.

Од овие причини Врховниот суд наjде дека во случаjов пр
востепениот суд правилно ги оценил доказите и врз база на так
ва оцена основано наllIОЛ Д~Ka во деjноста на обвинетата се стек
нати сите битни елементи и одбележоци на нривично дело дете
убиство од чл. 138, а не убиство од чл. 135, ст. 1 од КЗ, како што
тврди jавниот обвинител.

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Кж. бр. 695/61
од 20. 1. 1962 година).
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41. Со . гоа што обвинетата изввшила повейе нецозводени
пометнуватьв на една иста бремена жена, не сторила едно про
должено кривично дело од чл. 140, ст. 1 од КЗ, ТУКУ онолку
кривични дела колку што посебни бремености превинала.

Од образложението:
"Врховниот суд ja одби жалбата на обвинетата како неос

нована од овие причини: Не се прифайа правното мислен-е на
жалителката дека сите деjствиjа претставуваат едно продолжено
кривично дело, и дека првостепениот суд погрешил кога секо]а
насилно прекината бременост ja квалификувал како посебно кри
вично дело поради следното: продолжено кривично дело стои ако
исто лице, во еден временски континуиран период, врши исто
видни општествено опасни деjствиjа кои во надворешниот свет
претставуваат една единствена гранка, едно единство, а овде такно
единство нема, па не може ни да се говори за продолжено кри
вично дело.

Во конкретниов случаj· секое забременуван,е во животот
претставува посебна и за себе индивидуална состоjба, кое вре
менски се прекинува било со тоа што ке догде до правовремено
или предвремено породуван,е, или со тоа што ке настапи спонтано
или насилно прекинуван-е на бременоста. Оттука произлегува дека
и ка] исто женско лице секое забременувагье е посебна состоjба,
па и прекинуван-ето на таа состоjба секоjпат посебно и времен
ски одвоено деjствие, а не се две и повейе деjствиjа во времен
еки континунтет и сите тие деjствиjа не претставуваат органска
целина. Уште повейе такво единство нема ако криминалните абор
туси се вршат над две различни женски лица.

Поради тоа, правилно првостепениот суд нашол не само
кога абортусите што се извршени над сведочките В. А., Л. Г.,
С. Н. и С. Д., ги квалификувал како посебни кривични дела, туку
и во случаj от кога секое одделно насилно прекинуван.е на бре
меноста ка] сведочните Л. и С., над кои обвинетата извршила по
два криминални абортуса, ги квалификувал како посебни кри
вични дела. Горното правно становиште не може да се примени
само во случаj кога се прекинува бременоста на женско лице ка]
кое се зачнати двоjки, троjки итн., без оглед на тоа дали тоа
зачнуваьье настанало во резултат на едно или повейе општетьа,
бидеjки такна состоjба навистина прететавува органско единство
и целина".

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Кж. бр. 475/65
од 18. XI. 1965 година).
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42. Потрееот на мозокот (а во смиела на чл. 141, ст. 1 од
КЗ), се смета за тешка телесна повреда, иако подопна не наета
пиле последици по животот на оmтетениот.

Од образложението:
"По прашан-ето за природата на нанесените повреди по г.ла

вата на оштетениот првостепениот суд, врз база на наодот на веш
тото лице и извештаjот од болницата каде што оштетениот бил
лекуван по нанесените му повреди, основано заклучил дека во
случагов -на обвинетиот му е нанесена тешка телесна повреда, ко
ja во моментот на нанесуван-ето била од таков карактер што го
доведувала во опасност неговиот живот. Комоцио церебрис не спа
га во редот на лесни телесни повреди, па поради тоа да требало
деjноста на обвинетиот да се смета како повреда од лесен карак
тер, па според тоа и како дело од чл. 142, ст. 2 од КЗ, на што
пледира обвинетиот. Тоа што подоцна не настапиле последици по
животот на обвинетиот е ирелевантно за квалификациjата на де
лото. Битно е каква била повредата во моментот на нанесупа
ььето на оштетениот, односно дали таа била опасна по животот
на оштетениот или не. Таа во случаjов првостепениот суд со право
ja сметал за тешка, па затоа и правилно нашол дека во деjноста
на обвинетиот се консумирани сите битни одбележоци на кривично
дело тешка телесна повреда од чл. 141, ст. 1 од К3".

(Пресуда на Врховниот суд на Македониj а, Кж. бр. 263/63
од 27. IV. 1963 година).

43. Наеилиото пометнтвшье на оштетената, кое настапило ка
ко последица на ударите што и ги наяел, обвинетиот, прететавува
тешка телесна повреда во смиела на чл. 141, ст. 1 од КЗ.

Од образложението:
"Утврдено е дека оштетената по настанатата тепачка и до

биените удари од обвинетист била однесена во болница, бидеjl(и
крварела, па како последица на тоа и претрпениот страв и пси
хичката вознемиреност дошло до насилно пометнуван,е. Насилии
от абортус, и според наоган.его ,на Врховниот суд, претставува
телесна повреда од тежок карактер, па врз основа на тоа прво
степениот суд правилно го применил К3 кога делото го квалифи
кувал по чл. 141, ст. 1 од К3".

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Кж. бр. З50i63
ОД 22. V. 1963 година).
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44. За посгоетье на кривично дело тешна телесна повреда од
чл. 141, ст. 2 од КЗ доволно е да е доведен во опасност живогот
на повреденист во моментот на нанееуватьето на повредата. Тоа
што со хируршка интервенцига бил спасен живогот на оштете
ниот, и се ототранети последиците од повредите, немаат звачезье за
правната квалификациjа на делото.

Од образложението:

"Неоснован е и жалбениот навод дека во случагов нанесената
'Телесна повреда на оштвгениот во пределот на стомакот била од
лесен карактер, па дека затоа неговата деjност требало да се ква
.лификува како кривично дело лесна телесна повреда од чл. 142,
·ст. 2 од КЗ. Од лекарските наоди на Клиниката за хируршки бо
лести при Медицинскиот факултет во Скопге, бр. 08-1156/1 од 11.
V. 1962 година, се утврдува дека на оштетениот од нанесениот удар
во пределот на стомакот му биле исечени важни крвни садсви 'И

'танкото црево. Поради тоа, оштетениот бил итно :пренесен во Ку
мановската болница и веднаш над него била извршена хируршка
интервенцига, Мегутоа, бидеjки ни по интервенциjата здравстве
ната положба на оштетениот не се подобрувала, туку рапидно се
влошувала, то] веднаш бил пренесен во Скогпе, на Хируршкото
одделение, каде што над него повторно била извршена операци]а.
Со ваквата повреда оштетениот бил доведен во животна опас
ност во моментот на нанесуван-ето на повредата. Тоа што по
доцна со лекарската интервенцига оштетениот бил излекуван, од
носно спасен неговиот живот и дека не останале последици од
повредата, не значи дека само затоа таквата повреда треба да се
стави во редот на лесните телесни повреди и делото да се квали
фикува по чл. 142, ст. 2 од КЗ. За постоезье на дело од чл. 141, ст.
2 од КЗ се бара да постои, односно да е доведен во опасност жи
вотот на оштетениот. Таква. опасност, и тоа конкретна, постоела
за оштетениот. Врховниот суд и во однос на примената на мате
риjалниот закон на утврдената фактичка положба не се сложи со
обвинетист - дека то] бил неправилно применет" .

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Кж. бр. 733/62
од 5. I. 1963 година).

45. Со тоа што обвинетиот му екршил ОСУМ ребра на сега
покоjниот, па како резултат на тие повреди и интоксикациjата
од акутна алкохолизираност наетапила смрт - сторил кривичие
.дело од чл. 141, ст. 3 во врека со ст. 1 од КЗ, а не од чл. 141,
ет, 3 во врека со ст. 2 од КЗ.
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Кршен.ето на осум ребра не е тешка телесна повреда со Koja
се доведува во опасност животот.

Од образложението:
"Жалбениот навод за погрешна примена на кривичниот за

кон е основан. Првостепениот суд обвинетата ja огласил за винов
на за кривично дело од чл. 141, ст. 3, во врека со став 2 од КЗ.
Ваквата правна квалификациjа не произлегува од утврдената фак
тичка положба. Од исказите на вештите лица и обдукциониот про
токол е видено дека покоjниот добил тешки телесни повреди -
фрактура на 8 ребра. Според констатациjата на вештите лица,
оваа повреда не спага во редот на тешките телесни повреди со
опасност по животот. Точно е тоа дека настапила смрт ка] поког
ниот, мегутоа, ваквата последица е условена со интоксикациjата
предизвикана од акутната алкохолизирана состоjба на покоjниот.
Бидегйи тешката телесна повреда што обвинетата му ja нанела
на покоjниот не спага во тешките телесни повреди со опасност ~o
живот, затоа ово] суд смета дека во конкретниов случаj се работи
за кривично дело тешка телесна повреда по чл. 141, ст. 3, во врека
со ст. 1 од КЗ. Правниот заклучок на првостепениот суд во оваа
смиспа е погрешен од причини што нанесените повреди не мо
жат да се подведат под чл. 141, ст. 2 од КЗ".

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Кж. бр. 187/73
од 18. Х. 1973 година).

46. Кога во фудбалската игра учествуваат полнолетни лица
и деца (малолетници под 14 години), полнолетните лица преземавг
врз себе обврска фудбалската игра да ja организирват така што
гоа да биде безбедно по живогот и здравзето на децата, па не
смеат да ja употребат сета сила при шутиран.ето на топката, ни
ту да ja употребат сета тежина итн., ако со тоа може да биде
повредено детето, па кривичие се одговорни за предизвинаните
последици, ако според околностите полнолетното лице можело да
знае дека i.e предизвика тешки последици - чл. 141, ст. 4 од К3.

Од образложението:
.Врховнист суд на Македониjа, по проучуватьето на списите,

пресудите и баран-ето наjде:
Барагьето за заштита на законитоста не е основано, па врз

основа на чл. 388 од ЗКП се одбива, а поради следното:
При утврдената положба дека во фудбалската игра на ед

ната страна учествувал обвинетиот ко] бил на возраст од 32 годи
ни, и на другата страна оштетениот, ко] бил на возраст од 13 ro
дини во фудбалски екипи кои не се регистрирани и немаат ни
каква стручна подготовка за сама-га фудбалска игра и правилата
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на таа игра, а самата игра се одвива спонтано и без фудбалски
арбитри, главен судиjа и помошни судии, при што секо] од учес
ниците свогата акциjа и игра мора да ja насочи така што при да
дени услови да ГИ одбегне повредуван-ата на противинчките или
своите играчи. Пригоа во игрите во кои учествуваат деца заедно
со полнолетни лица, не може да се бара од децата "дека со вле
гуваььето Ба играта и се согласиле со евентуални повреди", би
деjки не го достигнале потребниот психофизички развиток. На
спроти тоа, полнолетните лица, а оообено наполно зрелите лич
ности каков што е обвинетиот, ко] со своите 32 години има и зна
чително животно искуство, кога играат со деца ja преземаат врз
себе должноста фудбалската игра да ja организираат така Ш'1'О
таа да биде безбедна по животот и здравгето на децата, бидезки
како психичката зрелост, така и физичката готовност е во не
сразмера со детската зрелост и сила. Така, полнолетните лица не
смеат да ja употребат сета силина при шутиран-ето на топката,
ако со тоа може да биде повредено детето, не смеат во стартот
да [а употребат сета свога тежина итн., бидейси децата не се под
готвени ниту тие шутови и стартови да ги одбегнат, ниту да ги
ублажат.

Бидегйи, пак, во конкретниов случа] оштетеното дете топка
та jа фатило, а обвинетиот, според околностите, бил свесен дека
со стартот може да го згази и тешко повреди, а пригоа можел да
го одбегне тоа, очигледно е дека е кривично одговорен, бидеjки ja
продолжил акциjата сметагйи дека нема да го повреди, при што
го згазил на десната нога и му ja сиршил нанесувагйи му тешка
телесна повреда. А во тие деjствиjа и според наогатьето на ово]
Суд стогат одбележоците на кривичното дело од чл. 141, ст. 4,
во врека со ст. 1 од КЗ, за кое првостепениот суд го признал за
виновен, а второстепениот суд тоа го потврдил. Поради тоа, не се
основани наводите дека судовите погрешно го примениле кривич
ниот законик. Од тие причини следуваше да се одлучи како во
диспозитивот" .

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Кзз. бр. 4/72 ОД
1. VI. 1972 година).

47. Преломот на долната вилица на местото каде што се спо
jYBaaT мускулите на jазикот, поради што била изгубена потпир
ката на jазикот и постоела опасност од превртувазье на jазикот и
звтвовазье на дишните патишта па оштетениот, прететавува тешка
телесна повреда, со Koja бил доведен во опасност животот на ош
тетениот во смиела на чл. 141, ст. 2 од К3.

Од образложението:
"Судот наога дека во деjствието на обвинетите се содржа

ни сите елементи и белези на кривично дело тешка телесна по
вреда од чл. 141, ст. 2 од КЗ. Имено, сите обвинети го нападна-
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ле оштетениот со боксови. Од нанесените удари по главата на
оштетениот на последниов му била повредена левата страна на
вилицата со поголем оток, прелом на долната вилица по сред
ната линига и друг прелом на левиот агол на долната вилица со
поместуватье на коскените делови и крвоизлив. Поради овие по
вреди животот на оштетениот бил доведен во опасност. Опасноста
по животот се состоела во тоа што долната вилица имала прелом
на местото каде што се споjувале мускулите на [азикот, поради
што била изгубена потпирката на jазикот на долната вилица и
постоела опасност од превртувагье на j азикот и затворатье на
дишните патишта. Ваквата опасност постоела од моментот на Н:1-
несуватьето на опишаните тешки повреди, па се до моментот на
укажуватьето на стручна медицинска помош во болницата".

(Пресуда на Окружниот суд во Витола, К. бр. 65/74, - по
тврдена со пресуда на Врховниот суд на Македонига Кж. бр.
424/74).

48. Нема соизвршителстве иако обвинетите се доroвориле да
ro нападнат и повредат оmтетениот доколку и обjективно HeKoj
од нив не зел учество во деjствието со кое се извршува кривич
ното дело "лесна телесна повреда", предвидено во чл. 142, ст. 2
од КЗ.

Од образложението:
"Точно е тоа дека троjцата обвинети тргнале да ги напад

нат оштетените. Притоа обвинетиот А. го нападнал оштетениот
'У. и му ги нанел опишаните повреди, а другите дваjца обвинети
Н. и А. жалителите, во ово] дел од настанот не зеле учество, дури
и со ништо не придонеле за повредувазъето на оштетениот 'У. Тие
немале никанов допир со оштетениот 'У., бидеjки биле зафатени
со оштетениот М. При така правилно утврдена фактичка полож
ба, првостепениот суд погрешил кога и обвинетите Н. и А. ги огла
сил за виновни за кривичното дело од чл. 142, ст. 2 од КЗ спрема
оштетениот 'У., како еосторители со обвинетиот А., бидеjl.си недо
стасува еден од битните елементи - учеството на овие во деjствието
со кое се извршува кривичното дело, т. е. во нанесувагьего на по
вредата на оштетениот 'У. Поради тоа, нападнатата пресуда, а врз
основа на чл. 365 од ЗКП, се преправа така што согласно чл. 330,
т. 1 од ЗКП се ослободуваат од ова обвинение".

(Пресуда на Врховниот суд на HP Македониj а, Кж. бр.
454/61).
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49. Извршителот на кривичното дело тешка телесна повреда
од чл. 141, ст. 2 од КЗ не одговара за кривичие дело учество во
тепачка од чл. 143 од КЗ, ивко во таа тепачка е извршен обид за
убиство на друго лице. И извршителот на кривичного дело "оБI'1Д
на убиство", од чл. 135 ст. 1, во врека со чл. 16 од КЗ, не одговв
ра за кривично дело од чл. 143 од КЗ, иако и на друго лице е па
несена тешка телесна повреда. За кривичното дело од чл. 143 од
К3 се едгонара според принципот на супсидиjаритет.

Од образложението:
"Не е спорно дека настанот ,во ко] е тешко телесно повреден

оштетениот и во ко] е направен обид да се убие обвинетиот, прет
ставува една органска и логична целина. Тоа е една тепачка. Во
таа тепачка познати се извршителите на кривичноото дело .леш
ка телесна повреда", предвидено во чл. 141, ст. 2 од КЗ, и па
кривичното дело "убиство во обид", предвидено во чл. 135, ст. ],
во врека со чл. 16 од КЗ. Вистина, обвинетите во таа тепачка пре
зеле и други деj ствиj а, а не само деj ствиj а управени кон извр
шуваьье на делата за кои се огласени за виновни.

Мегутоа, за тие деjствиjа сторителите на кривичните дела
од чл. 141 и чл. 135 од КЗ кривично не одговараат, бидегйи тие
деjствиjа се консумираат во потешиото дело. Во овие случаи, како
што наога и Врховниот суд, за самото учество во тепачката од
говараат сите учесници кога не се знае ко] ja предизвикал теш
ката повреда или липгуватьето од живот, освен лицето што е
тешко повредено. А кога се знае ко] ja нанел тешката повреда
или ко] презел деjствиjа за лишуван,е од живот на друго лице,
како в што е конкретниов случа], за самото учество во тепачката
одговараат оние учесници кои не се земени на одговорност за
едно од патешките кривични дела, а е исклучена одговорноста на
лицето кое е тешко телесно повредено (се разбира ако нема и
друг тешко телесно повреден или убиеи), додека во одговорноста
за потешкото дело - тешката телесна повреда или обидот за
убиство, е консумирана и одговорноста за самото учество во те
пачката, според принципот на потешка одговорност - принцип па
супсидиjаритет, т. е. кривично си одговорен и за деjствиjата кои
се caMOCTojHO·кривично дело, ако не одговараш за потешко дело
кое ги консумира и тие деjствиjа. Токму така и постапил прво
степеиист суд.

Поради изложеното, а и од причините изнесени во првосте
пената пресуда. и Врховниот суд наога дека учеството во тепач
ката, во кога е тешко повреден оштетениот и во кога обвинетиот
се обидел да го лиши од живот оштетениот не претставува по
себно кривично дело, туку тоа е консумирано во кривичното дело
од чл. 135, ст. 1, во врска со чл. 16 од КЗ, за кое обвинетист е
земен на одговорност, па е правилно постапено кога то] за делото
од чл. 143 од КЗ е ослободен. бидеjl{и според законот не е КРИ
вично дело - член 321, ст. 1, т. 1 од ЗКП".

(Пресуда на Врховниот суд на Македонига, Кж. бр. 284i71
од 11. VШ. 1971 година).
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50. Не е кривично одговорно лице за кривичие дело "учс
ство во тепачка", предвидено во чл. 143 од КЗ, ако во тепач
ката, во Koja и то] зел учество, само тoj е тешко телесно по
вреден.

Од образложението:

"Врховниот суд ги разгледа списите по делото и обжалена
та пресуда и ги ценеше жалбените наводи, па наше дека прво
степениот суд го повредил Кривичниот закон со тоа што обви
нетиот го огласил за виновен и осудил, макар што во неговата
деjност нема елементи на кривично дело од чл. 143 од КЗ, бидег
ки во тепачката само то] е тешко телесно повреден, а за да :МО
же и то], иако тешко телесно повреден, да одговара за учество
во тепачката, нужно е и друг тешко телесно да бил повреден.
То] учествувал во тепачката, но на "друг", како што стои во чл.
143 од КЗ, не е нанесена тешка телесна повреда, па според тоа
не може ни да одговара за кривично дело учество во тепачка.
Поради тоа, а врз основа на чл. 333, ст. 1, т. 1 од ЗКП, уважу-
ваjки [а жалбата, ово] Суд ГО ослободи обвинетиот.

Од наведените причини се одлучи како во диспозитивот" .

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Кж. бр. 679/63,
од 25. Х. 1963 година).

51. Нужна одбрана од чл. 11 од КЗ може да постои и кога е
во прашатье кривично дело тепачка од чл. 143 од КЗ мегу пове
Jie лица.

Од образложението:

"Првостепениот суд ги огласил за виновни обвинетите за
кривично дело учество во тепачка од чл. 143 од КЗ, иако утврдил
дека биле нападнати.

Врховниот суд ja уважил жалбата од овие причини:
Стои битна повреда на одредбите на ЗКП, на кога во жал

бата се укажува по однос на обвинетите. Нападнатата пресуда е
навиетиня неразбирлива и противречна. Ако обвинетист М. и не
говата група се напагачи, како што тоа го утврдува првостепе
ниот суд неколку пати во образложението на евогага пресуда. то
гаш навистина пресудата е противречна сама на себе (образложе
нието и диспозитивот), па и не] асна е. Hej асна е во тоа што су
дот не обjаснил зошто, сепак, ги примил за виновни ,т. е. како
сторители на кривичното дело од чл. 143 од КЗ обвинетите Р.,
иако тие биле нападнати. Имено, постоезьето на кривичното дело
од чл. 143 од КЗ стои тогаш кога ке настане тепачка при што и
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двете страни подеднакво дале повод за неа; кога и двете страни
ja започнале тепачката итн., се разбира доколку стогат и другите
законски белези и на ова кривично дело. Нужната одбрана не е
исклучена при постоен,е на тепачка мегу повейе лица, се разби
ра ако и тука стозат сите негови законски белези. И кога се на
лице повейе учесници во еден судир (тепачка), а не само дваj
ца, и тука е можна ситуациj ата неко] од нив или некои од нив да
се напагачи, а друг или други во положба да се бранат, т. е. во
положба на нужна одбрана, што секако мора да има соодветен од
раз врз правната положба на овие: или да бидат ослободени од
обвинението поради непосгоен-е на елементи на кривично дело
(чл. 11, ст. 1 од КЗ), или да бидат признати за виновни затоа
што [а пречекориле нужната одбрана - чл. 11, ст. 3 од КЗ".

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Кж. бр. 411i64
од 15. IX. 1965 година).

52. За поетеен.е ва кривичвото дело "учество во тепачка",
предвидено во чл. 143 од КЗ, нужно е физичко прееметнуван.е во
кое учествуваат наjмалку 3 лица.

Кога имаме физичко прееметувазье на една страна
две лица, и на дРуга страна мегу други две лица, при што
вмешувшье на едните во другата тепачка и обратно, тогаш
тепачка во смиела на чл. 143 од КЗ.

мегу
нема
нема

Од образложението:

"Во случагов на несомнен начин е утврдено дека оштете
ниот го напага малолетникот, чувствувагйи спрема него надмой
ност, при што малолетникот во нужна одбрана му нанесува теш
ка телесна повреда. Исто така, недвосмислено е утврдено дека
првообвинетиот го нападнал второобвинетиот само со цел да му
се одмазди поради од порано влошените односи. Неспорно е дека
то] не се вмешал воопшто мегу оштетениот ималолетникот, туку
одделно, независно од физичкото пресметуван-е мегу нив, го на
паднал второобвинетиот. Затоа, според мислезвето на Врховниот
суд, во случаjов во детствигага на првообвинетиот не се содржани
одбележоците што го сочинуваат битието на кривичното дело од
чл. 143 од КЗ, бидегйи за постоен.е на ова кривично дело е по
требно при физичкото пресметуван.е учество од наjмалку три ли
ца, во кое настанала тешка телесна повреда или смрт на некое
лице. Овде имаме два одделни настана и тоа на една страна фи
зичко пресметуван,е мегу оштетениот и малолетниот, значи мегу
две лица, а на друга страна напад над второобвинетиот од страна
на првообвинетиот. Со оглед на тоа дека нема никакво. вмешу
BalЬe на првообвинетиот во физичкото пресметувагье мегу оште-
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тениот ималолетниот, затоа и нема негово учество во тепачката,
независно од тоа што на оштетениот му е нанесена тешка телесна
повреда.

Поради тоа, погрешно првостепениот суд го применил Кр:и
вичниот законик кога нашол дека во деjствиjата на обвинетиот
се содржани елементи на кривично дело од чл. 143 од К3, па
Врховниот суд, ВРЗ основа на чл. 357 од ЗКП, по правилната при
мена на К3, одлучи како во диспозитивот" .

(Пресуда на Врховниот суд на Македониj а, Кж. бр. 535/73
од 7. IX. 1973 година).

53. Лице кое зело учество во тепачка, иако евозатв аКЦJljа
не ja насочило против лицето што е лишено од живот или: е
тешко телесно повредено, е одговорно за кривично дело "учество
во тепачка", предвидено во чл. 143 од КЗ, ако сакало да учеству
ва и е свесно дека во тепачка може да се нанесе тешка повреда
или неко] да го изгуби животот.

Од образложението:
:,3а постоезье на кривично дело учество во тепачка од чл.

143 од К3 не е потребно лицето што учествувало во тепачката, за
да биде кривично одговорно, да деjствувало врз лицето кое во те
пачката добило тешка телесна повреда, ниту е потребна свест на
обвинетиот за конкретните последици во тепачката. За да биде ед
но лице одговорно за учество во тепачка, потребно е тоа лице да
зело учество во тепачката и во тепачката во ко[а учествувало
некое лице да биде тетко телесно повредено или да го изгуби
животот, независно од тоа дали ова лице свогата акциjа, кога се
третира како учество во тепачката, ja насочило против лицето што
добило тешка телесна повреда или го изгубило живогот или спре
ма друго лице. Што се однесува до свеста, потребна е само свест
дека тоа лице учествува во тепачката ~ дека во таа тепачка може
некое лице да биде тешко повредено или лишено од живот. А за
можноста од настапувазье на таква последица обвинетиот бил све
сен, посебно со оглед на тоа дека знаел за претходниот настан
во ко] обвинетиот бил повреден и дека имал нож".

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Кж. бр. 29/72
од 10. П. 1972 година).
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54. Обвинетиот, KOj оштетената малолетна на измамен на
чин ja довел дома, ja заклучил, ja соблекол гола, ja тепал и со
цигара ja горел по гелото, чини кривичие дело противправно ли
шуван,е ОД елобода, сторено на свиреп начин, од чл. 150, ст. -1
од КЗ.

Од образложението:
"Со оглед на тоа дека првостепениот суд правилно ja УТВР

дил фактичката положба, не е повреден и Кривичниот законих
кога врз основа на неа обвинетиот е огласен за виновен за кри
вично дело од чл. 150, ст. 4 од КЗ, бидегйи од изведените дока
зи првостепениот суд непобитно утврдил дека критичната Holc,
на 5. ХП. 1969 година, обвинетист ja држел затворена оштете
ната во куката на своите родители на TOj начин што ja соблекол
гола и ja затворил вратата. Правилно судот прима дека со со
блекуван-ето на оштетената гола обвинетиот и ja одзел слободата
на движен-ето. Слободата на движен-ето на оштетената обвинетиот
и ja одзел одно сно ja држел затворена и со тоа, кое е утврдено
од првостепениот суд, што кога обвинетиот почнал да j а тепа
и гори по телото со цигари оштетената се обидела гола да из
лезе, но притоа била спречена од' обвинетиот на то] начин што
била фатена и удрена со бокс, од кое оштетената паднала на по
дат. Видезки првостепениот суд непсбитно утврдил дека оште
тената од обвинетиот е горена со цигара на пет места по телото
при што добила пет изгоретини од втор степен, придружени со сил
ни болки од кои оштетената плачела и го молела да престане да
ja тепа и гори, на што обвинетиот не, се смилил, правилно судот
прим ил дека во неговото деj ствие се содржани елементите од ст.
4 на кр:ивичното дело од чл. 150 од КЗ. Ова поради тоа што на
оштетената и се нанесени силни болки со горен-ето, кое обвине
тиот го правел подолго време, во што се состои свирепост. Од
изнесеното отлага жалбениот навод дека во случаj от обвинетист
можел да се товари за кривично дело од чл. 159 или, пак, за КРИ
вично дело од чл. 150, ст. 1 од КЗ".

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Кж. бр. 339/74).

55. Файатьете на оштетената за раменици и обидот таа да се
собори со цел полово да се општи, при што оштетената успеала
напатачот да го удри со стап и да му се оттргне, па почнала ца
бега, прететавува употреба на сила насочена кон совладуван,е на
отпорот што го давала оштетената, со што е започнато деjствието
на извршувазье на кривичното дело од чл. 179, ст. 1 од К3, кое
останало во обид - чл. 16 од К3.

Од образложението:
.Врховниот суд' на Македониjа, по проучуватьето на списите,

нападнатата пресуда и жалбените наводи, наjде:
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Првостепениот суд утврдил дека на 24. Х. 1967 година, околу
18 часот на патат од с. Ростоjца за с. Долно Дивjаци, обвинетист
С. ja дочекал оштетената Анга, станал, ja фатил за раменици и
се обидел да ja собори на земjа, но таа успеала да го удри со ста
пот, да се ослободи од него, и почнала да бега. Toj ja гонел се до
дека, по викан-е за помош сведокот Сандо не го опсул,
по кое то] обвинетиот се откажал од гонен-ето, се вра
тил до велосипедот и се упатил назад. Притоа првостепени
от суд заклучил дека овие деjствиjа обвинетиот ги презел со на
мера да изврши обэьуба над оштетената Анга, но дека во тоа не
успеал, бидеjки не го совладал дадениот отпор и поради тоа што
се j авил и сведокот Санде.

Горната фактичка положба не се оспорува во жалбата. Жа
лителот смета дека не е употребена сила и оти заклучокот - дека
тие деjствиjа се преземени со намера полно да се општи, е по
грешен. Врховниот суд наога дека се тие наводи неосновани.
Факан-ето на оштетената А. за раменици и обидат таа да се обори
на земjа, и според наогатьето на Врховниот суд, прететавува упо
треба на сила во смиела на чл. 179, ст. 1 од КЗ. Пригоа и заклу
чокот на судот, ко] се темели врз тврдеььето на оштетената А.
дека обвинетиот С., иако ништо не говорел, j асно манифестирал
дека сака полно да општи со неа, е правилен, бидезки таков на
пад не е обjаснет на претресот ниту се обjаснува во, жалбата со
други мотиви.

Поради тоа, и Врховниот суд наога дека утврдената фактич
ка положба во првостепената пресуда е правилна.

Во тие, пак, деjствиjа и Врховниот суд наога дека стотаг сите
одбележоци на кривичното дело од чл. 179, ст. 1 во врека со чл.
16а од КЗ, бидегйи файан-ето на оштетената за раменици и оби
дот таа да се собори оо цел полово да се општи, прететавува упо
треба на сила, насочена кон совладуваьье на отпорот што го дала
оштетената, со што е започнато деj ствието на кривичното дело кое
останало во обид, како што нашол и првостепениот суд. Според тоа,
правилна е примената на КЗ".

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Кж. бр. 135/69
од 8. V. 1969 година).

56. Со гоа што обвинетиот, со употреба на сила, полно оп
штел со малолетно женско лице, со кое не е во брачна заедница,
а потоа со сила го натерал да остане во венбрачна заедница, во
Koja при секо] полов однос употребувал сила и закана и на TOj
начин го кршел негзиниот отпор - врши едно продолжено кри
вично дело "силуваlЬе" предвидено во чл. 179, ст. 1 од КЗ.
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Насилво одржувавата вовбрачва заедница со малолетвата ве
претставува посебно нривичне дело од член 193, ст. 1 од КЗ, би
деjки во случаjов тоа дело се консумира во потешкиот ВИД, т. е. во
кривичното дело од член 179 од КЗ.

Од образложението:
"Во случагов деjствиjата на кривичните дела се тесно по

врзани и временски се поклопуваат. При танва положба неоп
ходно е потребно да се испитува настанот во целина, што би било
невозможно, ако се потврди осудителниот дел. Според наогатьето
на ово] суд, доколку се установи од страна на првостепениот суд
дека обвинетиот сторил кривично дело СИЛУВа:Еьеод чл. 179, ст.
1 од КЗ, во таков случаj прашатье е дали постои стек со делото
вонбрачен живот со малолетно лице, ако таквата заедница не би
ла доброволна. Употребата на сила ка] кривичното дело силува
н,е продолжува во продолжената вонбрачна заедница, што е спро
тивно на конструкциjата на ова кривично дело од чл. 193 од КЗ.
Вонбрачното соживуватье со малолетно лице претставува добро
волен полов однос, кое на таквиот живот му дава облик на ВОН
брачна заедница. До колку вонбрачното соживуватье е одржувано
по пат на сила, посебно доколку половите односи се вршат под
страв и принуда, во таков случаj деjствиjата се консумираат во
основното деjствие - силуватьето - по чл. 179, ст. 1 од КЗ. Не
спорно е дека при таква положба не постои стек мегу кривично
дело принуда од чл. 147 со кривичното дело силуватье по чл. 179,
ст. 1 од КЗ.

Мегутоа, доколку судот наше дека спрема оштетената не е
извршено кривичното дело силуватье од чл. 179, ст. 1 од КЗ,
ниту кривичното дело принуда од чл. 147 од КЗ, обвинети:от може
да го огласи за виновен за кривично дело вонбрачно соживу
ватье со малолетно лице од чл. 193, ст. 1 од КЗ, доколку за тоа има
законски услови и основи".

(Решение на Врховниот суд на Македониjа - Скопjе, Кж.
бр. 1/70 од 20. П. 1970 година).

57. Самата возрает од 9 тодиви и 5 месеци не е доволпа
за заклучокот дека е во прашан,е веиейно лице во смиела на
чл. 181, ст. 2 од КЗ, - денолиу не се работи за лице со значи
телно послаба физичка развиеност, душевно болно или со заеета
ват душевен развоj.

Од образложението:

.Врховниот суд, пазегйи по службена должност, а врз ос
нова на чл. 346, став 1, точка 2 од ЗКП, дали е неправилно при
менет Кривичниот законик на штета на сторителот на кривично
то дело наше:
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Првостепениот суд нашол дека делото треба да се квалифи
кува по чл. 181, ст. 2 од К3, не само поради тоа што малолетни
кот при обэьубата употребил сила, ТУКУ и поради тоа што оште
тената, кога е родена на 10 jануари 1958 година, во времето на
иэвршуватьето на делото (30. VI. 1967 година) имала 9 години и 5
месеци, па дека на таа возраст претставува беспомошно (немойно)
лице, Врховниот суд со таквото правно резониран,е на првосте
пениот суд не може да се сложи. Во смисла на чл. 181, ст. 2 од
К3, малолетник ко] не навршил 14 години ке се смета како не
мойно лице ако поради душевна нарушеност, заостанат душевен
развиток или поради степенот на душевната развиеност не може
да го сфати значен-ето на деликтот што се врши врз тоа лице,
па како последица отсуствува како в и да било отпор. Исто така,
малолетник ке се смета како немойно лице доколку, поради сла
бата физичка развиеност или органски недостатоци, не може да
даде никанов отпор, или дадениот отпор е сосема незначителен.
Оштетената е дете. Оштетената не е со душевни недостатоци, а
не] зиниот душевен развиток е на такво ниво, што енаполно свес
на дека се врши над неа недозволен акт, при што е и физички
така развиена, што била способна да даде отпор, каков што :и
дала, со што, впрочем, и се обjаснува употребата на сила. Ако ма
лолетната беше беспомошно лице сила немаше да биде употре
бена, бидеjки такво лице не дава отпор или е отпорот сосема
незначителен.

Поради тоа, Врховниот суд не го прифати правното мисле
тье на првостепениот суд дека и поради тоа што мал. Н. е немокно
(беспомошно) лице, делото треба да се квалификува по став 2
од чл. 181 од К3".

(Решение .на Врховниот суд на Македониj а, Кжм. 235/68 од
4. IX. 1968 година).

58. Изврщената дефлорациjа со прети од страна на обви
нетиот над девоjче од 13 години, заради одмазда што при обидот
да изврши обзьуба во тоа не успеал, претставува кривичие дело
тешка телесна повреда од чл. 141, ст. 1 од КЗ, во стек со кри
вичното дело обид за обзьуба на малолетно лице од чл. 181, ет,
2 во врека со чл. 16 од КЗ.

Од образло:жението:

"Првостепениот суд утврдил, каке што се гледа од диспо
зитивот на обжалената пресуда, дека обвинетиот, на 27. V. 1969
година, во полето на с. К., каде што ja нашол сама оштетената,
девоjче на 13 години, со цел да си ги задоволи своите телесни
баратьа, бидеjки оштетената доброволно не му се подавала, со сила
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ja соборил на земjа, легнал над неа, се обидувал да и ги извади
килотите, но оштетената се бранела и не му се подавала, па со
цел да 11 се одмазди, бицегки не можел да изврши обэьуба, со пр
ети ja дефлорирал, Првостепениот еуд нашол дека во таквата дег
ност на обвинетист стотаг одбелен.оците на кривично дело од чл.
181, ст. 2 и 3, во врска со чл. ]6 од КЗ. Врховниот суд нагде дека
ваквото наоган.е на првостепениот суд е погрешно. Врховниот СУД,
од погоренаведениот опис на настанот, нагде дека обвинетиот сто
рил две кривичии дела и тоа - кривично дело обльуба со мало
летно лице во обид од чл. 181, ст. 2, и кривично дело тешка '~'E:
лесна повреда од чл. 141, ст. 1 од КЗ. Ова поради тоа што, како
што е неспорно утврдено, обвинетиот, со цел да из врши обэьуба
со малолетната, кога не навршила 14 години (била на 13-годишна
возраст), а за да го скрши неjзиниот отпор и да ja натера на
обтьуба, физички ja нападнал, прво соборувагйи ja на земга, а
потоа ja уд:ирал со шамари, устата и ja затнал да не вика за по
мош, но поради неjзиниот отпор започнатото кривично дело не мо
жел да го доврши, Во таквата деjноет Врховниот суд на [де дека
се содржани елементи на кривичното дело од чл. 181, ст. 2, во
врека со чл. 16 од КЗ. Мегутоа, деjноста на обвинетиот со ова
не престанала. Toj през ема и друга деjност. Со цел да й се од
мазди, затоа што поради отпорот на оштетената не можел да
изврши обльуба, како што се утврдува во диспозитивот на обжа
лената пресуда. обвинетиот со прсти ja дефлорирал оштетената,
нанесувагйи и притоа телесна повреда. За да постои кривично дело
од чл. 181, ст. 3 од КЗ, нужно е настапуватье на тешка телесна
повреда или смрт на малолетното лице, но тешката телесна по
вреда на малолетното лице да биде резултат на употребата на
сила при скршуватьето на отпорот. Мегутоа, во случаj ов погоре
наведената повреда не наетапила како резултат на скршуватьето
на отпорат на оштетената, ниту како резултат на обэьубата, до
кога и не дошло, туку е резултат на песебна деjноет на обв:и:
нетиот. Од овие причини Врховниот суд наjде дека дефлорацигата
со прети во конкретниов случаj е посебна деj ност и, според нао
ган-ето на ово] Суд, претставува кривично дело тешка телесна
повреда од чл. 141, ст. 1 .од КЗ".

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Кж. бр. 363/70
од 17. ХП. 1970 година).

59. Обвинетите нако дежурни болничари В'О душевна болни
ца се медицински персонал задолжен да укажува медицинска
нега на болните, па со тов што вознемирениот болен врзвн го
оставиле В6 пееебна проетерига без потребно нвдгледувазье, овоз
мо:ш:у:ваjlШ на TOj начин в'О с'Обата да влезе друг душевно б'Олен,
!~'I}j :му ги горел рацете, па како последица на тоа п'ОД'Оцна J\'IY
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биле ампутирани претите, извршиле нривично дело .лешко дело
против здравгето на лугето", предвидено во чл. 212, ст. 4, во
врека со чл. 203, ст. 2 од К3.

Од образложението:

.Оиружниог суд во Скопjе, со пресудата К. бр. 301/64 од 11
март 1965 година, ги огласил за виновни обвинетите, затоа што
во нойта мегу 26 и 27 март 1963 година, како дежурни болничари
во Болницата за нервни и душевни болести во с. Бардовци, очи
гледно несовесно постапувале при вршетьето на свогата должност,
така што кога вознемирениот душевно болен правел неред, му 1'И
врзале со синпири обете раце за една железна алка и го оставиле
без надзор и обезбедуваьье, а за тоа не го известиле дежурниот
лекар, па кога во мегувреме друг душевно болен влегол во про
егоригата и му ги горел рацете, не се одзвале на повикат што
го упатувал поради силните болки, поради што подоцна му биле
ампутирани прстите на двете раце, па со тоа извршиле кривичие
дело несовесно работегье во службата, предвидено во чл. 317, ст.
2 од КЗ, поради што ги осудил на казна строг затвор во траен-е
од по 1-една година.

Врховниот суд на Македониjа, по повод жалбата на обвине
тите, а врз основа на чл. 3.46 од ЗКП, наjде: дека првостепениот
суд погрешно го применил Кривичниот законик кога нашол дека
со опишаното деj ствие во првостепената пресуда обвинетите СТО
риле кривично дело од чл. 317, ст. 2 од КЗ, иако во тие деjС'l'ВИ
ja на обвинетите сто[ат сите елементи на кривичното дело - теш
ко дело против здравjето на луfето, предвидено во чл. 212, ст. 4,
во врека со чл. 203, ст. 2 од КЗ. Ова поради следното: болнича
рите се сметаат за лица кои даваат медицинска нега воо смисла Ra
чл. 203, ст. 2 од КЗ, а обезбедуватьето на душевно возиемирените
лица, укажуватьето на помош во то] стадиум на лекуван-е на ду
шевно болните лица, и вршетьето надзор над таквите болни, прет
ставува даван-е нега на болни. Со оглед на тоа дека во тие долле
ности обвинетите очигледно несовесно постапиле, како што тоа и
првостепениот суд го утврдил, во резултат на што се влошила
здравствената оостоjба на болниот, па то] добил тешки повреди,
иако обвинетите, поради своите лични ево] ства и професионални
сознаниjа, можеле да знаат дека друг душевно болен може да го
повреди врзаниот, или то] да се самоповреди, какви што после
дици и настапиле, па оо тоа тие го извршиле кривичното дело
од чл. 212, ст. 2, во врска со чл .. 203 ст. 2, точ. 2 од КЗ. Погрешно
наога првостепениот суд дека обвинетите деjствувале во свогство
на службени лица, бидеjки болничарите во душевните болници
претставуваат медицински персонал, а не службени лица во СМИС
ла на чл. 99, т. 1 од Кривичниот законик. Ова дотолку повеке што
првостепениот суд утврдува дека е сторено дело од чл. 317, ст. 2 од
КЗ, наоfаjки дека настапила значителна имотна штета за оште-
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тениот, иако висината на таа штета не ja одредил, ниту пак во
конкретниов случа] таква настапила. Во конкретниов случа] не
посредната последица е повредуван-е на рацете - ампутацига на
претите на двете раце, а како посредна штета се j авува имотната
штета. Поради тоа, ВРХОВНИОТ суд наога дека првосгепениот суд
погрешил кога делото го квалификувал по чл. 317, ст. 2 од КЗ,
иако прететавува кривично дело од чл. 212~ ст. 4, во врека со чл.
203, ст. 2, точ. 2 од КЗ. Од тие причини, а врз основа на чл.
355 од ЗКП, првостепената пресуда следуваше да биде препра
вена".

(Пресуда на Врховниот суд на Македонига. Кж. бр. 649/65
од 15. I. 1966 година).

60. За правната кваяификацша на кривичнето дело "недо
зволена трговиjа", предвидене во чл. 226 од КЗ, ОД значетье е
постигнатата вкупна имотна корист од сите еоизвршители, а не
имотна корист Koja ееко] од нив ja остварил.

Индивидуалната имотна корист е од значезье за. примената
ва чл. 62-а од КЗ.

Имотната корист над 10.000,00 дин. прететавува эначителца
имотна корист во смиела ка чл. 226, ст. 5 oДi КЗ.

Од образложението:
"Индивидуално остварената имотна добивна, кога првосте

пениот суд правилно ja утврдил, не е од значеьье за правната
квалификациjа на делото на обвинетите, туку за правилна при
мена на одредбите на чл. 62-а од КЗ. За правната квалифика
циjа на кривичното дело сторено од обвинетите од значеьье е
имотната корист стекната од обвинетите како соизвршители во
група. Бидеj ки секо] а од групите, во кои деj ствувале обвинетите,
со исклучок на групите во кои деj ствувале обвинетите С. Д., П.
Т., и Р. А., оствариле значителна имотна корист, во деjствиjата на
обвинетите од 1-10, се стекнати елементите на кривичното дедо
недозволена трговиjа од чл. 226, ст. 4, во врека со ст. 1 од КЗ,
за кое и се огласени за виновни. И според мислен-ето на ово]
Суд, износот над 10.000,00. динари претставува значителна имотна
корист во смиела на чл. 226 од КЗ".

(Пресуда на Врховниот суд на Македонига. Кж. бр. 199/73
од 20. IX. 1973 година).
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61. Обвинетите, кои од производителите откупил е 468 Krp..
тутун во вредност од 275.865 динари, па ro дообработиле, а по
тоа му ro предале на Претприjатието за откуп на тутун, кадешто
се тие елужбеници, - вршат кривично дело од чл. 2261 СТ. 3
ОД кз.

Од образложението:

"Според наогатьето на Врховниот суд, не стои во жалбени
от исказ дека во ваквата деjност немало елементи на кривично
дело од чл. 226 од КЗ, бидеjки продажбата на тутунот била до
зволена и што не станува збор за готов, обработен тутун. Соглас
но одредбата на 'Уредбата за производство и промет на тутунот,
откуп на таков тутун (било дефинитивно преработен или само во'
низи) можат да вршат само за тоа овластени стопански органи
зации, а не и поединци. Обвинетите, пак, како што е погоре ре
чено, споменатиот тутун го откупиле од производителите за свога
сметка и дообработен од нив го препродале на претприjатието за
откуп на тутун. Според тоа, обвинетите, иако не произведувале
тутун, таков откупиле од приватни производители, го дообрабо
тиле и му го продале на претприjатието за откуп, со што и оства
риле одредена печалба. При положба, пак, дека се работи за го
лема количество на тутун, од 468 кгр., а за вредност од 275.865
динари, како и со оглед на тоа дека се работи за обвинети - служ
беници токму во претприjатието кое врши откуп на тутун, и спо
ред наогатьето на Врховниот суд несомнено се на лице сите обjек
тивни и субjективни елементи на кривичното дело недозволена
трговиjа од чл. 226, ст. 3 од КЗ".

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Кж. бр. 608/63
од 2. Х. 1963 година).

62. КупуваlЬе на 6 патничии автомобили, а потоа нивното
продвван,е, прететавува поrолемо количество предмети - во сми
ела на чл. 226, ст. 1 од КЗ.

Остварената печалба од 24.805,50динари, прететавува оства
рувавье на значителна имотна корист во смиела ва чл. 226, ст. 5
од КЗ.

Од образложението:

"Кривичното дело од чл. 226 од КЗ го врши оно] што, не
маjки овластуван,е за тргови[а, ке набави стока или други пред
мети во поголемо количество или вредност со цел да ги про
даде, или ко] неовластено и во поголем обем се занимава со тр-
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говига или со посредуван.е во трговиjа. Во конкретниов случаj не
'е спорно дека обвинетиот нема· овластуваьье за трговиjа. А УТВР
дено е дека то] купил 3 хаварисани возила ("Опел-рекорд", "фиjат
124" и "Пежо 404") и купил други две сосема иеправни возила
"Опел-рекорд", и "фиjат 124"), а покраj тоа примил и "Пежо-404"
од сведскот М. М., така што во промет се нашле вкупно 6 во
зила. Тоа, според мислен-ето на Врховниот суд, а со оглед на видот
на предметите - моторни возила, претставува поголемо количе
ство на предмети, при што не е спорно дека нивната вредност е
исто така голема. А утврдено е дека не само што ги купил, ТУКУ
тие и ги продал. Според тоа, во дегствигата на обвинетиот се кон
сумирани сите одбележоци на кривичното дело .лтедозволена ТРГО
виjа" од чл. 226 од КЗ. Видегйи, пак, стекнатата имотна корист
юд 24.805,50 динари, и според наогатье на Врховниот суд, претста
вува остварувагье на значителна имотна корист, па со тоа се
стекнати и одбележоците на потешкиот вид на ова кривично дело,
предвидено во чл. 226, ст. 5 од КЗ. Поради тоа, Врховниов суд
наога дека и КЗ е правилно прим енет, што се однесува до нва
лификациjата на кривичното дело недозволена трговиjа".

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Кж. бр. 395i71
'од 18. XI. 1971 година).

63. Кога одговорнотолице во организвцшата на здружен ТРУД,
каде што е вработено, противправно прибавува средства од звед
ницата со составуван.е на исправи со невистинита содржина, TOj
со тоа врши само едно кривично дело од чл. 213в, СТ. 1 од КЗ,
а не стек на две дела од чл. 319,ст. 3 и чл. 213в,ст. 1 од КЗ.

Од образложението:

"Во врска со изложеното, Врховниот суд на Jугославиjа ис
такнува уште дека составуван-ето на исправи со невистинита со
држина прететавува деj ствие на изврщуватье на кривичното дело
ОД член 213-в, став 1 од КЗ, па поради тоа составуваььето на тие
исправи не може да претставува одделно кривично дело.

Според изложеното, со деjствиjата за кои обвинетиот е отла
сен за виновен е сторено само кривичното дело злоупотреба на
овластуван,е во стопанството од член 213-в, ст. 1 од КЗ. Кога
првостепениот суд нашол дека обвинетиот со тие деj ствиj а сторил
две кривични дела и тоа од член 314-а, ст. 2, во врека со став 3
од КЗ (за кое е пропишана патешка казна отколку за кривичното
дело од член 213-в, став 1. од КЗ), и од член 319, став 1, во вр ска
со став 3 од КЗ, тогаш со првостепената пресуда е повреден Кри
вичниот закон на lllтета на обвинетиот. 'Второстепениот суд таа по
вреда не ja отстранил, иако согласно со одредбата на член 346, ст.
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1, точка 2 од ЗКП бил должен да испита дали е повреден Кри
вичниот закон на штета на обвинетиот и таа повреда да j а от
страни".

(Пресуда на Врховниот суд на Jугослав:иjа, Кз. бр. 19/'/0
од 13. Т. 1971 година).

64. Противправно прибавувазье на средства од заеднипата
во смисла па чл. 213в, ст. 1 од К,З постои како во случаj кога
нешто противправно ке се наплати од эаедницата за стопанската
организацига, така и во случаj кога не и: се предаваат ередствата
на заедницата, кои согласно со важечките прописи мораат да :(1 се
предадат.

о д об раз л о ж е н и е т о:

"Првостепениот и второстепениот суд утврдиле дека обвине
тиот А. М:., како комерциj алист на Претпри] атието "Балкан", со
цел да оствари противправна имотна корист за претприjатието во
кое бил вработен, данокот на промет што го наплатил од при
ватни лица на кои им продал стока, со цел ово] данок на промет
да биде прикриен и да не биде уплатен во корист на соодветните
'сметки на општината, составил исправи - сметки со невистини
та содржина, во кои навел дека данскот на промет бил пресме
тан и на то] начин прибавил корист за претприjатието во из
нос од 16.529,64 динари, колку што било одбегнато да се плати
данокот на промет за сметка на општината. Првостепениот и вто
ростепениот суд нашле дека обвинетиот со тие деj ствиj а извршил
две кривични дела и тоа: злоупотреба на службената положба или
овластуватье од користольубие од член 314-а, ст. 3, во врска со став
2 од КЗ, и фалсификат на службен спис од член 319, став 3, БО
врека со став 1 од КЗ.

Мегутоа, во член 314-а, став 1 од КЗ е пропишано дека
според таа одредба ке се казни службеното лице, односно одго
ворното лице во работната организациjа (став 3) кое со злоупо
треба на сво] ата положба или овластуватье ке прибави за себе
или за друг противправна имотна корист, доколиу нема обележjа
на некое друго кривично дело. Значи, определуван.ето на прав
ната квалификациjа, според член 314-а од КЗ доага предвид
само доколку не постоjат обележjа на неко е друго кривично дело.
Во конкрегииов случа] со деjствиjата на обвинетиот, за кои со
изрекат а на првостепената пресуда е огласен за виновен, се оства
рени обележjата на кривичното дело злоупотреба на овластуватье
во стопанството од член 213-в, став 1 од КЗ, поради што не 11,Ю
желе да се применат одредбите на член 314-а од КЗ.

Имено, кривично дело злоупотреба на овластуватье во сто
панството од член 213-в, став 1 од КЗ, покраj другото, врши од
говорно лице во стопанска организацига кое, со намера да при
бави противправна имотна корист за стопанската организацига
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во ко] а е вработено, со составуватьв на исправи со невистинита
содржина или со друго лажно прикажуватьв или прикриватье на
факти противправно прибавува средства од заедницата. Притоа,
Врховниот суд на Jугославиjа наога дека противправното прибаву
ватье на средства од заедницата, во СМИС.лана одредбата на член
213-в, ст. 1 од КЗ, постои како во случа] кога нешто противправ
но ке се наплати од заедницата за стопанската организациjа, така
и во случаj кога во корист на стопанската организациjа противправ
но не и се предаваат средства на заедницата, кои согласно со ва
жечките прописи мораат да и се предадат на заедницата. ВО ОВО]
случа] обвинетиот, како одговорно лице, со намер а да прибави
противправна имотна корист за стопанската организацига во кс[а
бил вработен, составил исправи-сметки со невистинита содржина
и на то] начин данокот на промет што го наплатил и ко] морал
да и биде предаден на општествено-политичката заедница, го при
крил, така што то] наплатен данок и останал на стопанската ор
ганизациjа. Поради тоа, со деjствието на обвинетиот за кое е огла
сен за виновен со изреката на првостепената пресуда, се остварени
сите обележjа на кривичното дело од член 213-в, став 1 од КЗ".

(Пресуда на Врховниот суд на Jугославиjа - Белград, Кз. бр.
19/70 од 13. 1. 1971 година).

65. Кривичното дело тр,говиjа со златни пари, странека ва
лута, благородни метали и скапоцености од чл. 234, ст. 2 од КЗ
се смета за свршено со самиот акт на договвран,в и предаван,е
на парите за размена. Притоа не е од эначен,е околноста дали
парите намеиети за размена и фактички се разменати.

Од образложението:

"Жалбените наводи на обвинетиот, дека кривичното дело сто
рено од него останало во обид и дека тоа требало да се кв али
фикува по ст. 1 од чл. 234 од КЗ, - според наогатьето на ВРХОВ
ниот суд, се неосновани. Од изведените докази и самопризнанието
на обвинетиот неспорно се утврдува дека то] преку лицето Х. д.
префрлил за република Турциjа 9.500.000 динари, со договор дека
кога ке догде таму ке треба да прими за тие пари 1.000 турски
златници. Тргнуваjки од фактот да мегу С. Р. и обвинетиот Ф.
М. веке имало постигнат договор за размена на 9.500.000 динари за
турски лири во Истамбул, кои да му бидат предадени во Тур-
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циjа, Врховниот суд смета дека кривичното дело е веке свршено.
Во случаj от дали е свршено кривичното дело или не _ не е
мерило тоа дали лицето И. ги разменило пренесените jугословен
ски пари во Истамбул. Со оглед на природата на кривичното дело,
начинот на неговото ИЗВРШУВа:Еьеи целта поради ко]а се извр
шува тоа, се смета за веке свршвно со самиот акт на догово
ратье и предаван-е на парите за размена".

(Пресуда на Врховниот суд на Македониj а, Кж. бр. 577/63
од 30. VШ. 1963 година).

66. За поетоезье на едно продолжено кривичие дело од чл.
235 од КЗ, потребно е елементите на кривичното дело даночна
yтaja да се содржвви во деjствиjата на обвинеmот посебно за се
Koja година. Не е доволно само тоа обвинетиот да го утаил дано
кот, туку е потребно износот на утаениот данок за секоза годипа
да падминува 500 динари.

Од образложението:

"Обвинетиот е огласен за виновен и затоа што во текст на
1961 година одбегнал плайан,е на обврските спрема заедницата во
износ од 22.453 динари, кога сума влегува во вкупно утаениот да
нок по пресудата во износ од 867.121 динари. Вистина е дека во
конкретниот случа] со утаениот данок во текот на 1959, 1960 и 1961
година обвинетиот сторил едно продолжено кривично дело, меl'У
тоа за постоетье на едно продолжено кривично дело потребно е
и посебните деj ствиjа, што го сочинуваат продолженото кривично
дело, да ги содржат одбележоците на тоа кривично дело. Тоа зна
чи дека во конкретниот случа], за постоен,е на едно продолжено
кривично дело, тие треба да, се содржат во деjствиjата на обви..
нетиот посебно за секо]а година. За постоетье на кривично дело по
чл. 235 од КЗ, не е доволно само да има утаен данок, ТУКУе
потребно неговиот износ да надминува 50.000 динари. Како што
се гледа од обжалената пресуда, утаениот данок од страна на
обвинетиот во 1961 година изнесува 22.453 динари, што значи дека
во таквото деjствие на обвинетиот нема елементи на кривичпо
дело, па на то] начин е повреден кривичниот закон - чл. 344,
ст. 1 од ЗКП. Поради тоа, Врховниот суд ja преправи обжале
ната пресуда дотолку што обвинетист J. Д. го огласи за виновен -
дека во текот на 1959 и 1960 година утаил данок во износ ОД
844.668динари."

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Кж. бр. 322/63
од 26. V. 1963 година).
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67. Само лице што организира мрежа на препродавачи и по
средници и докелит во таа мрежа има повейе препродавачи и
посредници, ке се казни за кривично дело од чл. 234, ст. 2 од КЗ.

Лице кое во повейе нанрати продало на друго лице златни
пари, иако знае дека гоа лице ке ги продаде златните пари, како
и лице што во повейе папрати купило златни пари, каие и лице
што во повейе наврати купило златни пари од ист продавач, вр
шаг нривично дело од чл. 234 ст. 1 од КЗ.

Од образложението:

"Првостепениот суд примил дека троjцата обвинети сториле
кривично дело .лргови]а ео златни пари", предвидено во чл. 234,
ст. 2 од КЗ, бидейси сите "троjца во еден подолг период, поврзапи
еден преку друг, продавале и купувале златници (стр. 5, ет. 2 од
образложението на пресудата)", односно затоа што продавачите
знаеле дека купувачите на златните пари ке ги препродадат на
други лица, односно затоа што П. продал 22 златни турски лири
(од диспозитивот на пресудата). Мегутоа, по чл. 23.4, ст. 2 од КЗ
ке ее казни оно] "сторител на делото од ст. 1 ко] организирал
мрежа на препродавачи или посредници или ко] постигнал зна
чителна имотна корист". Првостепениот суд очигледно примил.
иако тоа [асно не го изразил, дека во случаjов се одговорни по
ово] став и сите лица што продаваат златни пари, иако знаат
дека купувачите така купените пари ке ги препродадат. Мегутоа,
Врховниот суд наога дека тоа не е смиелата на чл. 234, ет. 2
од КЗ. По чл. 234, ст. 2 од КЗ ке се казни оно] што организира
мрежа на препродавачи и посредници. Значи, се казнува органи
заторот на таа мрежа, при што е потребно да постои и органи
зирана мрежа на препродавачи и посредн.ици. А од текстот на
то] член произлегува дека во таа мрежа на препродавачи мораат
да влезат повейе препродавачи или посредници. Мегутоа, во слу
чаjов таква организирана мрежа немаме, туку имаме купувагье
на златници на повейе пати од' исто лице. Од тие причини Врхов
ниот суд наога дека првостепениот суд погрешно го квалификувал
делото по чл. 234, ст.: 2 од КЗ, иако во деjствиjата на обвинетите
И. С. и П. стотаг одбележоци на кривичното дело од чл. 234, ст.
1 од КЗ, поради што, а врз основа на чл. 357 од ЗКП~ во то] дел
ги уважи жалбите на обвинетите и првостепената пресуда во то]
поглед [а преправи".

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Кж. бр. 404/71
од 3. ХП. 1971 година).
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68. Кога обвинетист со децении ее грижел за заедничкиот
имот, склучувал договори за издаван-е под наем на станбени 1{

деловни престории и само то] нонтактирал со управата за ПРИ
ходи, на кота и поднеоувал. во свое име и во името на свшата,
еопруга, даночни притави, тогаш то] е одговорен за кривичао це
ло YTaja на данов од чл. 235 од К3 и за оно] дел од непризаве
ните приходи кои се однесуваат на имотот од неговата сопруга.

Од образложението:

"Неспорно е дека обвинетиот со децении спрема споменатиот
имот се однесувал како сопственик и како плодоуживател. Име
но, во свое име и во името на сопругата то] управувал со имо
тот, се [авувал како преговарач со наемателите, то] ги прибирал
кириите, то] контактирал со управата за приходи и поднесувал
даночни приjави во свое име и во името на евогага сопруга. При
таква поло:жба, нормално е то] и да е одговорен ако ти укривал
приходите, со намера то] и сопругата да го одбегнат целосното
или делумното плайан,е на данокот. А во конкретниов случаj е
утврдено дека приj авил помалку доход од наем од зградите во из
нос од 60.091,50 динари, на ко] требало да плати данок во износ од
19.458,05 динари. Со тоа и според насган-ето на Врховниов суд то}
сторил КРИВИЧНО дело од чл. 235, ст. 2 од КЗ".

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Кж бр. 467/71
од 3 Ш. 1972 година).

69. Патничко возило, заедно со отварите во него, кое е до
несено за поправка во автомеханичвровв работилница, не му е
доверено на обвинетиот - работник што врши поправка, туку на,
работодателот .

Приевштваэьето на предметите што се наетале во возилото,
донесено за поправка, од страра на задолжениот работник не прет
ставува кривично дело YTaja по чл. 254 од К3, туку кривично дело
кражба од чл. 249 од КЗ.
, 1 ~1,1 ' :, ': 11
'.. 1,

Од образложението:
"Неосновани се жалбените наводи и за повреда на Кривич

ниот - законик во однос на тоа дека првостепениот суд погрешил
кога деjноста на обвинетиот под т. 2 од диспозитивот на обжа
лената пресуда ja квалификувал како кривично дело кражба од
чл. 249, ст. 1 од КЗ, а не YTaja од чл. 254, ст. 1 од КЗ. Со оглед
на тоа дека оваа одбрана била истакната и на главниот претрес,
Врховниот суд во целост ги прифайа причините дадени во однос
на тоа од првостепениот суд. Имено, ни за ово] суд нема сомнение
дека деjноста на обвинетиот и за ова дело е правилно квалифи
кувана. Првостепениот суд правилно нашол дека ниту возилото,
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ниту фотоапаратот, не му биле доверени на обвинетиот туку на
работодателот. чиjа сопственост била работилницата каде што во
зилото било предадено за поправка, каде што обвинетиот бил са
мо работник. Според тоа, кога работодателот им дава за работа
туrи движни ствари на своите работници однос на доверуватье
на стварите не постои, бидеjки тие се доверени само на работо
дателот, па противправното присвогуван.е на тие ствари од страна
на работниците прететавува кривично дело кражба, а не ута] а".

(Пресуда на Врховниот суд на Македониj а, Кж. бр. 521/71
юд 17. Ш. 1972 година).

I

70. Одземавете па туrи ДВИЖВИ отвари од затворени пакети
--бали, од страна на лице ва кого му се дадени да ги пренесе на

одведено место, претставува кривично дело "кражба" предвидено во
чл. 249, ст. 1 од КЗ, а не кривично дело "проневера", од чл. 322
ет, 1 ОД КЗ.

Од образложението:

"Окружниот суд ги огласил за виновни обвинетите Б. А. и
С. А., затоа што како пренесувачи на бали и пакети од магаци
нот на ЖТП - Тетово до вагоните, од пакетите ваделе и одзе
мале ствари кои ги присвоjувале, - со што сториле кривично де
ло кражба, предвидено во член 249, став 1 од КЗ, па ги осудил
на казна затвор од по 6 месеци.

Врховниот суд ja потврди горната пресуда и ги дал овие
причини:

За постоегье на кривично дело проневера потребно е сто
рителот стварите да ги има во поседуватье во врска со вршетьето
на службата. Понра] тоа, потребно е сторителот да е надлежен
за вршетьето на работата во врска со примените односно
доверените ствари во службата. Што значи, дека не е доволно
стварите само да се доверени во службата - работата, туку сто
рителот треба и да е одговорен за приемот односно чуван-ето на
така доверените ствари. Во спротивно би постоело некое друrо
нривично дело, а не проневера од чл. ::1.22од К3. Обвинетите Б.
и С. во времето на извршуван.ето на кривичното дело навистина
биле во работен однос со жтп - Тетово, но нивната работа се
сосгоела во пренос на стварите, односно товарен-е или растовару
ван-е на пратките, така што иако имало извесно доверуватье на
стварите, тоа се состоело дотолку што тие требало да ги прене
сат, а не со нив и да работат во смиела на работеьье, распола
гатье во службата и сл. Пратките ги примал и се задолжувал

.магационерот, ко] и бил надлежен за нивниот прием. Магационс
рот е то] ко] е задолжен со примените пратки - пакети, бали
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и сл. При ваква положба сосема правилно нашол првостепениот
суд дека во нивните деjствиjа не се консумирани нужните еле
менти на кривичното дело од чл. 322 од КЗ".

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Кж. бр. 871/63
од 11. Ш. 1964 година).

71. Обвинетите, кои се полски пазачи во земjоделско сто
панство, со противправното присвогуввтье на 200 кгр, царевиа во
клип и Друrи производи, што се наегале во блокот што го ЧУ
вале, не вршат кривично дело "проневера", предвидено во чл.
322, ст. 1 од КЗ, туку кривичие дело "кражба", предвидено во чл.
249 од КЗ.

Kora второстепениот суд Iie установи дека деjствиjата па
обвинетите не прететавтваат кривичие дело од чл. 322, ст. 1 од
КЗ, туку нривично дело од чл. 249, ст. 1 од КЗ, што е потешко
дело, то] тоа само Iie ro констатира.

Од образложението:
"Што. се однесува до квалификациjата на делото, според

мислен-ето на Врховниот суд, првостепениот суд погрешил кога
нашол дека во деjствиjата на обвинетите стои кривично дело про
невера од чл. 322, ст. 1 од К3, бидеjки на обвинетите стоката што
jа присвоиле не им била доверена во работата, туку тие имале
задача само да ja чуваат. Како доверена се смета онаа стока со
кога едно лице е задолжено и материjално одговара за неа. Обви
нетите, како пазачи во земjоделското стопанство, не биле лица
кои материjално се задолжувани со имотот на стопанството, па
според тоа не ни биле такви лица на кои ТО] имот им бил дове
рен. Имотот на стопанството им бил доверен на други одговорни
лица, а обвинетите биле задолжени него да го чува ат од трети
лица. Во деjствиjата на обвинетите, всушност, стои кривичното
дело кражба од чл. 249 од КЗ, бидеjки одзсле туг имот и од ТYl'O
поседувагье, а со намера да прибават противправна имотна ко
рист. Мегутоа, бидеjки кривичното дело кражба од чл. 249 од КЗ
не е поблаго од кривичното дело .за кое обвинетите се осудени,
Врховниот суд во оваа пресуда само констатира дека се работи
за ова кривично дело, но пресудата не j а измени".

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Кж. бр. 305/63
од 8. V. 1963 година).
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72. Вдегтвазьето во тyr стан преку отворен прозорец, KOj е
па висина од половина метар и одземазьего на туrи движни ства
ри со намерв да се присвоjат, претставува кривично дело "краж
ба", предвидено во чл. 249 од КЗ, а не нривично дело "тетка
кражба" од чл. 250, ст. 1, точ. 1 од КЗ.

Од образложението:
"Според наоган.ето на Врховниот суд, стои жалбениот навод

за погрешна примена на КЗ. Имено, штом се работи за тоа дека
обвинетиот, при извршуватьето на оваа кражба, влегол во собата
низ прозорецот, ко] бил отворен и само на висина од половина
метар од нивото на улицата, тогаш навистина нема никакво обн
ван-е, ниту провалуватье, бидегйи не е употребувана никаква сила.
Навистина, прозорецот не е вообичаен пат на влегувюье во про
сториите од куката, но само поради тоа, пак, секое влегуваьье низ
прозорец, ко] во конкретниот случаj бил толку низок, што со
обично пречекоруватье може да се влезе во собата, не може да
се толиува како провалуваьье. Ни тука, како што ни при отво
рен прозорец не е употребена никаква сила, никакво отстрануватье
на каква и да било пречка, не е вложен никаков посебен напор,
ниту е сторено никакво оштетуван.е на прозорецот односно про
сторигага. Токму затоа Врховниот суд наога дека во деjствието
на обвинетиот стои кривично дело од чл. 249, а не од чл. 250, ст.
1, точ. 1 од КЗ, па уважувагйи [а жалбата на обвинетиот, напад
натата пресуда [а преиначи".

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Кж. бр. 81/64 од
19. ш. 1964 година).

73. Нема место за примена на чл. 249, ст 2 од КЗ, ако СТО
рителот украдениот предмет го вратил по предупредтватьето од
страна на директорот на установата во Koja бил вработен и од
страна па органите на внатрешни работи, во фазата непосредно
пред повренуватьете на кривичната поетапка, бидеjJiи тов не го
сторил доброволно, туку под влитавие на одговорните лица.

Од образложението:
"Нема место ни за примена на став 2 на член 249 од КЗ,

со оглед на несомнено утврдениот факт дека обвинетиот го вра
тил грамофонот по предупредуваььето од страна на директор от
на заводот и од страна на органите за внатрешни работи, во фа
зата непосредно пред покренуваььето на кривичната постапка. На
вистина, то] го вратил грамофонот пред формалното покренуватье
на претходната постапка, но тоа не го сторил доброволно, туку под
притисок на одговорните лица. Значи, примената на член 249, ст.
2 од КЗ е условена од претходните однесуваььа на обвинетиот не
посредно по извршеното кривично дело, насочени кон обештету-
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ватье на оштетениот, но пред да се знае за покренувагье на кри
вичната постапка. Ако, пак, обвинетиот ja вратил стварта на оште
тениот, нога претходно [а одзел на противправен начин по до
знаван.ето за покренуватье на кривична постапка, нема основ за
примена на став 2 на член 249 од КЗ. Но, оваа околност може да
предизвика ослободуван-е од казна, ако кумулативно постогат суб
jективни и обjективни елементи -- желба и свест на обвинетиот
сам доброволно да му [а врати стварта на оштетениот и обгек
тивно -- тоа да го сторил пред покренуваfuето на кривичната по
стапка. Во случагов еден од елементите отсуствува. Предметот на
кражба не го вратил доброволно, туку по преземените мерки".

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Кж. бр. 71/71 од
15. IV. 1971 година).

74. Кога вредноета на противправно одземените движни пред
мети е под 10 динари, а намерата на обвинетиот била да прибави
поголема имотна корист, TOj со тоа не сторил обид, ТУКУ свршено
кривично дело од чл. 249, ст. 1 од КЗ.

Од образложението:

"Врховниот суд констатира дека првостепениот суд го по
вредил кривичниот закон кога нашол дека 4 кривични дела кра}к
ба од чл. 249, ст. 1 од КЗ останале во обид само поради тоа што
вредноста на противправно одземените предмети не го надмину
вала износот од 250 динари.

При положба, како што и првостепениот суд правилно утвр
дил, дека намерата на обвинетиот не била со противправното од
эеман.е на предметите да оствари мала имотна кюрист, а бидеjkИ
деjствиjата на изврщуватьето на кривичните дела целосно се пре
земени ,при што настапила и последицата, тоа всушност и во ови:е
случаи обвинетиот ги извршил кривичните дела кражба од чл.
249 ,ст. 1 од КЗ.

БидеjlШ пак, во оваа смисла не постои жалба од окружниот
[авен обвинител во Штип, ко] впрочем погрешно и го поставил
обвинението, при што судот не ни можел да го менува тоа на
штета на обвинетиот ,затоа ни ово] суд немаше овластуваьье тоа
да го стори согласно чл. 3,48 од ЗКП, поради што сторената повреда
само ja констатира".

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Кж. бр. 272170
од 8. Х. 1970 година).
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75. Камион покриен со церада Koja е врзана со jаЖИlьа и
прицврстена со каиши, прететавува затворен простор во смиела
ва чл. 250, ст. 1, т. 1 од КЗ.

Од о б р а з л о ж е н и е т о:
"Со откопчуватьето на каишите и одврзуватьето на [ажизьата

за да се влезе во така затворениот простор, и противправно да
се присвоjат акумулатори, сторителот, иако не ja повредил СУН
станциjата на [ажиььата, каишите и церадата. се смета дека из
вршил провална кражба од чл. 250, ст. 1, т. 1 од КЗ, бидейси
вложил посебен напор за совладуван.е на пречките".

(Кж. бр. 311/72 од 28. VI. 1972 година).

76. Кога обвинетиот, како гостни на оштетепите, остануваjJ.{и
сам во нивниот стан, со обивав,е на еандвчето и шифотьерет зсл
пари и противправно ги присвоил, со што ja злоупотребил девер
бата, сторил кривично дело "тетка кражба со обивазье", - чл. 250,
ст. 1, т. 1 од КЗ, а не на особено дрзок начин од чл. 250, СТ. 1,
точ. 3 од КЗ.

Од о б р а з л о ж е н и е т о:
"Правилно во жалбата на обвинетист се наведува дека су

дот погрешил кога нашол дека во деjотвието на обвинетист се со
држани одбележоците што го сочинуваат кривичното дело од член
250, ст. 1, т. 3 од КЗ.

Во случагов не е спорно дека обвинетиот критичниот ден
дошол на гости заедно со малолетната керка во куката на оште
тените, кои живват во истата кука, но не и во исто семегство. Не
спорно е дека утредента, кога останале сами, то] ги зел парите во
означената сума на начин опишан во нападнатата пресуда. Спор
но е - дали кривичисто дело е сторено и на дрзок начин, како
што првостепениот суд го квалификувал делото, наоfаjки дека
обвинетиот покажал голема дрскост, элоупотребувагйи ja довер
бата на оштетените, ка] кои престоjувал како гостин. Според на
оган-его на Врховниот суд, при постсетьето на неспорната фак
тичка положба, - дека обвинетиот парите ги зел по пат на сби
BaIЬe на сандачето и шифотьерот и ги присвоил, произлетува дека
во деjноста на обвинетите се содржани одбележоците на кривич
ното дело тешка кражба од чл. 250, ст. 1, т. 1 од КЗ, а не. и т. 3
од КЗ, бидегйи во конкретниов случа] элоупотребуваььето на до
вербата не може да се земе дека делото е сторено и на дрзок
начин.

(Врховен суд на Македониj а, Кж. бр. 393/73 од 7. IX. 1973
година).
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77. Со. гоа што. обвинетиет се с'Окрил во. продавницата каде
што е вработен, па по. затвератьете на продавницатв ги прона
т6Л клучевите 'Од региетар-касите и ретистар касите ги отклучил
:и го зел днеВНИ6Т промет, а потоа зел уште и други отвари К6И ги
сместил во. назлон врейички и преку помошниот влез ja напуш
тил продавницата, СТ6РИЛ КРИВИЧН6дело. "тетка кражба на 'оСО
бено. 'Опасен начин", предвидено. во. чл. 250, ст. 1, Т. 1 'Од КЗ,
а не и "на особено ДРЗ6К начин", предвидено. во. ИСТИ'ОТчлен.

Од образложението:
"Окружниот суд го огласил за виновен обвинетиот затоа

што на 6. ХП. 1972година, на особено опасен и дрзок начин, иско
ристува[йи [а околноста што бил во работен однос во "JУl'отекстил"
- Скопjе, на работа во Модната кука, при эавршуватьето на ра
ботата се сокрил во магацинот, а кога била затворена пролавни
цата, излегол, ги нашол клучевите и ги отворил регистар касите,
од каде го зел дневниот промет во износ од 1.846,00динари, а по
тоа зел и 18 рала женски чорапи, 28 рала машки чорапи, еден
машки мантил, две женски блузи, еден машки чадор и осум маш
ки кошули, а потоа преку помошниот излез jа напуштил просто
риjата, со што сторил кривично дело .лвшка кражба", предвиде
но во чл. 250, ст. 1, т. 3 од КЗ, па го осудил на казна строг зат
вор во траен-е од 2-две години и 6-шест месеци, како и да плати
300 динари на име паушал.

Врховниов суд наота дека делото е сторено само на по
себно опасен, но не и на особено дрзок начин. Имено, искористу
ван-ето на околноста што е то] вработен на работно место во про
давницата, укажува само на тоа дека го злоупотребува работниот
однос, што не прететавува посебна дрскост, но jа истакнува по
себната општествена опасност од сторителот. Мегутоа, неговото
сокриван-е во просториjата, а по эатворатьето на продавницата, ба
раььето на клучевите, отклучуваььето на регистар-касите, а потоа
отворан-ето на вратата од помошната простори]а, е посебно опа
сен начин, бидегйи притоа се напушта просторот ко] се смета за
затворен. Аюото] простор се напуштеше со обиваьье, со кршетье на
брава или со отклучуватье на вратата со калауз, делото ке се ква
лификуваше како дело сторено со обиватье или провалуваьье, но
сокриваььето во просторигата за потоа, кога никоj нема, безбед
но да се земаат ствари и поташо да се напушти таа просториjа,
не е помалку опасен начин од обиватьето и провалуван.ето, при
што не е битно дали е сторителот вработен во таа организаця]а
или не, - но не е и посебно дрзок начин. Според тоа делото е сто
рено само на посебно опасен начин".

(Пресуда на Врховниот суд на Македони[а, Кж. бр. 325/73
од 7. VШ. 1973 година),
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78. Ооизвршител ва кривичноте дело од чл. 250 од КЗ е и
оно] што чува стража, ако' пред гоа со другите сообвинети се
договориле да одземат моторни возила, насилио да ги отворат и
одпатре да земат се што lie нащае, што песледнине и го егориле.

Од образложението:
"Не стои жалбениот навод на обвинетиот дека не ги сторил

кривичните дела за кои е огласен за виновен, тук у дека стоел
настрана кога тие се извршувани, и дека немал ништо заедничко
со нив.

Првостепениот суд правилно утврдил дека обвинетиот е со
извршител на сите кривичии дела за кои е огласен за виновен
заедно со малолетните.

Од неговите искази во претходната постапка и на главниот
претрес се гледа дека сите троjца претходно се договориле за из
вршуван.е на делата, ги поделиле улогите во извршуваььето на де
лата, при што обвинетиот добил улога да чува стража, кое деj
ствие е составен дел на извршуваььето на делата, со што им овоз
можил на дваjцата малолетници непречено да ги отвораат га
ражите, колите и однатре да земаат туг имот, ко] противправно го
присвоиле.

Обвинетиот активно учествува и во извршувагьето на кри
вичните дела одземан-е на моторно возило, и тоа не само со чу'·
ван-е на стража кога малолетните се обидувале да ги отворат и
запалат, туку и во нивно туркан-е и пренесуватье на други места,
каде што ги криеле и од каде што одзеле две возила и заминале
за Тетово со цело друштво.

Во соизвршителството не мораат сите соизвршители 'да ги
вршат истите деj ствиj а во извршуваььето на кривичните дела.
Соизвршител е и оно] ко] учествува само во одредено деjствие,
како што е случаjот на обвинетиот ко] чувал стража.

Поира] деjствиjата што ги вршат соизвршителите, за посто
elЬe на соизвршителство битна е и свеста ка] соизвршителите за
заедничка соработка во извршуватьето на кривичните дела. Така,
обвинетиот и дваjцата малолетници меtусебно се договориле про
тивправно да одземат моторни возила и со нив, со целото свое
друштво од 11 души, да заминат и од колите кои насилно ке ги
отворат да одземат што ке натдат. Kaj сите троjца постои свест
дека заеднички вршат кривичии дела. Според тоа, не стои жалбе
ниот навод дека е повреден КЗ кога обвинетиот е огласен за
виновен за сите кривични дела за кои се товарел".

(Пресуда на Врховниот суд на Македониj а, Кж. бр. 184/74
од 29. Ш. 1974 година).
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79. Пако постоел доrовор да се изврши кражба, за еоизвр
шителство е нужно еоизвршителите на KOj и да било начин да
учествуваат во изврштвазьето ва кражбата. Доколку ова не стои,
а неко] од договорните лица добие пари од украдевите, врши кри
вичво дело прикривазье ОД ЧЛ. 265, ст. 1 ОД КЗ.

Од образложението:

.Врховниот суд наjде дека првостепениот суд, на правилно
утврдената фактичка положба погрешно 1'10 применил Кривичниот
закон кога нашол дека во деjствието на обвинетиот cTojaT одбе
лежоците на кривичното дело тешка кражба од чл. 250, ст. 2 од
КЗ и дека то] се jавува како соизвршител со обвинетиот Р. Точно
е тоа дека првостепениот суд утврдил дека обвинетите се дого
вориле да извршат кражба, користегйи ja мешаницата во автобу
сот, потоа, дека, откако обвинетиот Р. на погоре опишаниот на
чин ги одзел парите и избегал, а по него отишол и другиот, по
кое парите ги делеле, но сето ова не е доволно за да постои со
извршителство. За постоен.е на соизвршителство нужно е об'[ек
тивно да учествува секо] од соизвршителите во деjствието на из
вршуватьето на кривичното дело, а во краен случа], според дого
ворот за изврщуван.е на делото и според поделените улоги при
извршуваььето на делото, обjективно улогата - деjствието на се
ко] од соизвршителите да придонесе за извршуван,е на делото.
Во случаjов, додека обвинетиот Р. ги одзел парите, корисге[йи ja
создадената мешаница од самите патници, обвинетиот И. стоел па
тротоарот и со ништо не приденел да се создаде мешаница, за да
се создадат услови парите да бидат одземени од обвинетиот. Toj
без неговото учество [а свршил работата и, откако ги одзел парите
и избегал, по него потрчал и обвинетиот И. Тоа не значи дека
е доволно само со договаран-ето да се изврши кражба, па да се
земе дека постои соизвршителство, ако само еден од договорените
го извршил делото. Во соизвршителството не е доволен само суб
jективниот однос, делото да се сака како свое, туку е нужно и во
деjствието на извршуваььето на делото, на еден или друг начин,
да се учествува. Со тоа, пак, што по извршуваььето на делото дру
гите, мегу кои и обвинетиот И., отишле ка] обвинетиот Р., ко] им
дал дел од парите, Врховниот суд наога дека стои кривично дело
прикривагье од чл. 265, ст. i од КЗ".

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Кж. бр. 282/72
од 6. VП. 1972 година).
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80. Одземазьето на парите, со намера да се прибави имотна
норист, со грабнуватье, кога оштетениот ги извадил парите за да
им даде заем на сторителите. претставува тешка кражба, извр
шена на дрзок начин - чл. 250, ст. 1, т. 3 од КЗ.

Од образложението:

"Според наогатьето на Врховниот суд, првостепениот суд пра
вилно го применил Кривичниот закон кога обвинетите ги огласил
за виновни за кривично дело тешка кражба од чл. 250, ст. 1, т.
3 од КЗ.

Имено, тие однапред здоговорени, а со намера да прибават
противправна имотна корист, го одвеле оштетениот на критич
ното место каде што немало нико], притоа искористувагйи ja мо
ментно настанатата лична ситуациj а ка] оштетениот, неговата по
треба од жена, неговата наивност и таму, на критичното место,
откако го довеле во заблуда, на дрзок начин му ги одзеле парите,
откако претходно му побарале 10,00 динари, наводно на заем, па кога
ово] ги извадил сите пари, му ги грабнале, му удриле шлаканица
и избегале".

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Кж. бр. 52/72 од
3. т. 1972 година).

81. Кога намерата на обвинетиот била со провалтвав-е ВО
затворени проетория противправно да прибави за себе корист ВО
пари и за таа цел ги скршил и пребарал сите фиоки, па откако
такви не нашол, на излегуватье зел само неколку банани и смок
ви за лична консумациjа, со тоа TOj не сторил евршено, ту:ку
обид на кривично дело "тешка кражба" од чл. 250, ст. 1, Т. 1
од КЗ.

Од образложението:
"Окружниот суд го огласил обвинетиот за виновен за кри

вично дело тешка кражба од чл. 250, ст. 1, точка 1 од КЗ и за
деjствието извршено во Г., каде што провалил во продавницата на
ЗИК "Повардарjе", оо намера од касата да ги одземе парите, во
што не успеал, бидеjки не било можно да ja обие касата и по
неуспешниот обид, напуштайси ja продавницата, од неа зел
неколку банани и смокви, наьверогатно во незначителна вредност. На
шол дека се работи за свршено кривично дело од чл. 250, ст. 1,
точ. 1 од КЗ, затоа што намерата му била да ги одземе сите пари,
т. е. колку ке нашол, и поради тоа што зел и три чоколади.

Врховниот суд во ово] дел пресудата ja преправи и обвине
тиот го огласи за виновен за кривично дело тешка кражба во
обид, од причина што намерата очигледно била да се одземат са-



мо парите од касата ,што е потврдено и со другите деjствиjа, би
деj"Ки и во други случаи на провали одземал само пари. Фактот
што при излегуватьето од продавницата обвинетиот зел три чо
колади, а имало поголеми количества чоколади и други стоки, од
кои непречено, кога веке се нашол во продавницата и располагал
со моторно возило, можел да эеме количества во голема вредност,
на деj ствието не му дава квалитет на свршено кривично дело од
чл. 250, ст. 1. точка 1 од КЗ, иаков што би бил случагот да [а от
вореше касата и во неа да натдеше помал износ на пари од оно]
предвиден во чл. 259 од КЗ, со оглед на намерата да ги земе сите
пари што ке се наjдат во касата".

(Врховниот суд на Македониjа, Кж. бр. 167/72 од 27. IV.
1972 година).

82. Не е продолжено кривично дело од чл. 250, ст. 1, т. 1 ОД
К3 кога нема истоветност на нападнатиот обjект, кога одземените
отвари се на различни субjекти, а не се користени иети услови,
иако деjствиjата се извршени во краток временеки период.

Од образложението:
"Окружниот суд утврдил дека обвинетиот, во договор со по

веке малолетници, со провалуватьа извршени на 23. ХП. 1968, 23,
24, 25, 30 и 3.1. 1. и 2 и 3. П. 1969 година, во просториите на прет
приjатиетс "Европа" - Ш., продавницата бр. 5 на ЗЗ во Ш., ре
сторанот "Македониjа" - Ш., приватниот дуйан на Б. М. од т.,
продавницата на "Центроколониj ал" во Ш., Инвалидското прет
приjатие "Тутун" - Ш., бифето на угост. прет. "Македониjа" ._
Ш. и ресторанот "Македониjа" - Ш., ги одзел и противправно
присвоил стварите опишани во диспозитивот на првостепената пре
суда од т. 1-8 заклучно. Притоа, првостепениот суд нашол дека
"во конкретниов случаj се работи за едно продолжено кривично
дело .лешка кражба", предвидено во чл. 250, ст. 1, т. 1 од КЗ, за
тоа што во еден временеки период од 35 дена се извршени про
валуватьа во 8 продавници, па стои временскиот континуитет, иако
нападнатите обjекти се различни".

Врховниот суд на Македониjа, откако ги разгледа списите Т'1
жалбените наводи, наjде дека деjствиjата извршени од обвинетиот
не претставуваат едно продолжено кривично дело, бидегйи одзе
мените ствари се на различни субjекти, нема истоветност на на
паднатиот обjект, одземени се ствари во општествена и приватна
сопственост, а не се користени иети прилики. Од тие причини Вр
ховниот суд [а преправи пресудата, па деjствиjата под 1 до 8 ги
квалификува како посебни кривични дела од чл. 250, ст. 1, т. 1
од КЗ".

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Кж. бр. 269/69
од 7. VШ. 19Н9 година).
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83. Факгот што обвинетист оризот противправно го зел од
магацивот во мегувремето кога продавачет го изнесувал оризет
и го носел на тезгага да го продава; што тоа одземвн.е го вршел
во пазарни ценови, кога на пазаришгето има многу народ; што
ве се обsирал на минувачите, туку слободно влегувал и излегт
вал од магацинот; што бил упорен при эеиавьето на оризет и за
временски период од еден месец зел ориз во вредност од 2.360
динари и што се осмелил да му го продава на самиот оштетен -
продввачот, кога не можел да го продаде на други лица, сите тие
и танви деjствиjа содржат елементи на кривично дело тешнв
кражба на дрзок начин од чл. 250, ст. 1, точ. 3 од КЗ.

Од образложението:

"Не стои жалбениот навод за повреда на Кривичниот закон.
Според наогагьето на Врховниот суд, првостепениот суд правилно
го квалификувал деjстнието на обвинетиот како кривично дело
тешка кражба, извршена на дрзок начин, по чл. 250, ст. 1, т. 3
од К3. Обвинетиот оризот го земал од магацинот во метувремето
кога продавачот го изнесувал оризот и носел на тезги да го про
дава и нога ово] излегувал од магацинот обвинетиот влегувал вна
тре. Обвинетиот оризот го земал обично во пазарните денсви -
вторник и петок, кога на Бит-пазар има многу народ и, не обзи
раjки се на минувачите, влегувал и излегувал од магацинот како
да е негов. Обвинетиот бил упорен при эемаььето на оризот и за
временски период од еден месец зел ориз во вредност од 236.600
с. динари. Обвинетиот земениот ориз го продавал во непосредна
близина до продавачот, а кога не можел да го продаде целиот
ориз на други лица, го продавал на самиот продавач. Сето ова
укажува на тоа дека обвинетиот при земан.ето на оризот пока
жал дрскост. 3атоа и Врховниот суд наше дека обвинетиот извр
шил кривично дело по чл. 250, ст. 1, т. 3 од К3, и дека не стои
наводот - дека неговото деjствие би требало да се квалификува
по чл. 249, ст. 1 од К3".

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Кж. бр. 146/62
од 5. IV. 1962 година).

84. Кога обвинетиот во затворената просторизв (дворот) l{e
влезе со префрлувазье - пресноннувазье преку портата, со тов
TOj врши кривичво дело тешка кражба од чл. 250, ст. 1, т.·l од
КЗ.

Од образложението:
"Во деjствиjата на дващата обвинети се консумирани сите

елементи од кривичното дело - тешка кражба, по чл. 250, ст. 1,
т. 1 од К3, бидеjки се утврди дека тие влегле во дворот на оште
тениот на начин ко] не е вообичаен за влегуванье во затворен
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простор, па натнапред влегол првообвинетиот откако бил подигнат
од второобвинетиот, а потоа, кога веке влегол внатре во дворот,
ja отворил главната влезна врата, па преку неа влегол и вто
рообвинетиот. Судот смета дека влегуван.ето на обвинетиот во
дворот на оштетениот на погоре наведенист начин претставува вле
гуватье во затворен простор, по пат на провалуваьье, бидеjки тие
употребиле сила за да се искачат преку sидот, со тоа што прво
обвинетист бил подигнат од второобвинетиот, па таквиот начин на
влегувагье во дворот на оштетениот не бил вообичаен поради гоа
што во дворот можело да се влезе само преку вратата, но бидеjки
таа била затворена, обвинетите одлучиле на таков начин да ВЛ~
зат во ово] простор".

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Кж. бр. 37/74 од
6. Ш. 1974 юдина).

85. Кршетьето на стаклото од прозовецот, но] бил затворен,
сторено со намера преку него да се влезе во продавницата и про
тивправно да се одземат ту:Ги отвари, претставува обид за извр
шувалье на кривично дело тешка кражба од чл. 250, ст. 1, во врека
со чл. 16 од КЗ.

Од образложението:

"Врховниот суд смета дека првостепениот суд правилно ут
врдил и заклучил дека во деjствието на обвинетиот, и по ОДНОС
на делото од точка 6 на обжалената пресуда.стои кривично дело
тетка кражба во обид по чл. 250, ст. 1, т. 1, а во врска со член
16 од КЗ.

Кршетьето на стаклото на прозорецот, ко] бил затворен, а со
намера преку него да се влезе во продавницата и противправно
да се одземе туг имот, претставува едно од деjствиjата во извр
шуватьето на кривичното дело тешка кражба, па бидеjl~:ине дош
ло до провалуван-е во продавницата поради тоа што се погавиле
минувачи на улицата и обвинетист бил забележан и избегал, за
тоа делото останало во обид.

Кршетьето на стаклото е составен дел на извршуватьето на
кривичното дело, бидегйи тоа нршетье му овозможува на стори
телот на делото да влезе во просторигата и од неа да одземе и
противправно да присвои туг имот.

Обвинетиот, со кршегье на стаклото ja обил затворената про
стори]а, а тоа сбиван-е е еден од битните елементи на кривичното
дело тешка кражба, кога постои намера да се изврши кривично
дело, каков што е случаjот ко] и самиот обвинет го признава.
Според член 16 од КЗ, извршителот е кривично одговорен и кога
кривичното дело со смисленост го започнал, но не го ДОВРШИЛ.
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Според тоа, неоснован е жалбениот навод - дека нема обид, би
деjки обвинетиот не влегол во затворената просториjа во ко[а се
мислело да се изврши кривичното дело".

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Кж. бр. 24/74 од
14. Ш. 1974 година).

86. Влегуватьвто низ отворен прозорец, ко] се наегал пад
влезната врата, на TOj начин што прво се ставени греди, по кои
малолетвикот се искачил до отворенист прозорец, а пото а се ВО
влекол во продавницага, прететавува еден од начините за еовлв
дуван,е на пречките за влегуван,е во затворени проетории, во
смиела на .лшовалтвыье'' од чл. 250, ст. 1, т. 1 од кз.

Од образложението:
"Како што се гледа од списите, фактичката положба по де

лото, во однос на тоа дека кривичните дела се сторени онака како
што утврдил првостепениот суд, не се напага. Мегутоа, жалбените
наводи дека малолетникот делото го сторил преку отворен про
зорец без стаило не стозат. Стои тоа дека прозорецот на продан
ницата "Нама" во Дебар бил отворен односно без стакло, но ма
лолетникот во продавницата не влегол на вообичаен начин, без
употреба на сила или без напор. Во случагов прозорецот се насгал
над влезната врата, односно на висина на 2 метра, така што то]
морал да j а совлада таа пречка, како што и сторил со помош на
некои греди кои ги ставил, и на то] начин се префрлил внатре во
продавницата. Според тоа, првостепениот суд правилно [а утврдил
и квалификациjата на делото".

(Решение на Врховниот суд на Македониjа, Кж. бр. 350/69
од 5. XI. 1969 година).

87. Како затворен простор се смета и простор от во еден Ity
фер, па со гоа што со обиватье на куферот се одземени етвари и
противправно присвеени - е сторено нривично дело "тешк.а нраж
ба" од чл. 250, ст. 1, Т. 1 ОД кз.

Од образложението:

"Врховниот суд на Македониjа, откако ja испита жалбата,
обжалената пресуда и другите списи по делото, а во смисла на чл.
3.34 од ЗКП, го наjде следното:

Жалбата на обвинетиот не е основана.
Не стои жалбениот навод на обвинетиот дека првостепени

от суд погрешно го применил КЗ кога нашол дека обвинетиот со
обиван.ето на заклучениот куфер сторил кривично дело тешка
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кражба ПО чл. 250, ст. 1, т. 1 од КЗ. Обвинетиот смета дека ку
ферот фактички не прететавува "затворен простор" во смисла на
цитираниот законски пропис. Врховниот суд наога дека ова прав
но становиште на обвинетиот е неосновано и дека при неспорна
фактичка положба - дека обвинетиот со претходно дотеран клуч, го
отворил катанецот со ко] бил заклучен куферот на оштетениот и
од него зел 24.000 динари, првостепениот суд правилно нашол дека
во таквото де] ствие на обвинетиот се содржани сите одбележоци
на кривичното дело тешка кражба по чл. 250, ст. 1, т. 1 од КЗ,
односно дека првостепениот суд на неспорно утврдената фактичка
положба правилно го применил и материjалното право. Имено,
во смиела на споменатист законски пропис, под затворен простор
се подразбира секо] простор ко] е обезбеден со пречки кои се
направени или наменети за заштита на просторот од непожелно
влегуваэье. Пречките не мораат да бидат толку [аки, за да мора
да се употребува и сила за нивното отстрануваэье, Важно е таа,
со оглед на местото каде што е поставена, да биде подобна да
означи дека то] простор е затворен. Пространството и димензиите
на просторот се без влитание при одредуван.ето на поимот "за
творен простор", ко] може да биде како подвижен така и непод
вижен. Според тоа под "затворен простор" се подразбира и куфе
рот, доколку е то] заклучен, како што е во конкретниот случаj".

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Кж. бр. 702/63
од 25. Х. 1963 година).

88. Наеиляото грабнувшьв на чантата ОД раката на оштеге
ната, со намера да се прибави противправна имотна корист, прет
етавува дрзок начин во смиела на чл. 250, ст. 1, Т. 3 од КЗ.

Од образложението:

"Во однос на делото под 2 од диспозитивот на обжалената
пресуда. Врховниот суд наjде дека на правилно утврдената фак
тичка положба погрешно е применет Кривичниот закон. Првосте
пениот суд по ова дело утврдил во диспозитивот дека обвинетиот,
со намера за себе да прибави противправна имотна корист, нена
деjно се нафрлил и со употреба на сила од левата рака и ja одзел
чантата на оштетената, кога таа со сво[ата другарка шетала по
кра] езерото, а во причините, обjаснуваjки за деjноста, навел дека
ненадешо, без да биде забележан од неа, се нафрлил и насила, од
левата рака, и за одз ел чантата, по кое избегал. Како што се гле
да од наведеното, во случаj ов не се работи за употребувагье на
сила со цел да се скрши отпорот на оштетената, туку само за
насилно грабнуватье на чантата од раката на оштетената, па спо
ред тоа не се работи за кривично дело разбоj ништво од чл. 252 од
КЗ туку за кривично дело тешка кражба од чл. 250, ст. 2, т. 3, "од КЗ, односно кражба извршена на дрзок начин .

(Пресуда на Врховниот суд на Македониj а, Кж. бр. 343/69
од 12. IX. 1969 година).
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89. Кога со повейе деjствиjа, е сторено едно продолжепо
кривичне дело кражба, правната квалификациjа на продолженото
кривично дело се одредува според деjствието што ги содржи еле
ментите на назтешниот вид на кривичво дело кражба.

Од образложението:
"Не стои жалбениот навод дека првостепениот суд погрешно

го применил кривичниот закон кога обвинетиот го огласил за ви
новен за едно кривично дело - тешка кражба од чл. 250, ст. 1,
точка 1 од КЗ. Навистина, ако обвинетиот во секое деjствие,
поединачно земено, не присвоjувал туfи движни ствари, чиjа
вкупна вредност го надминува износот од 250 нови динари, а при
'Гоа имал можност такви да одземе т. е. кога судот утврдил дека
обвинетиот немал намера да присвоjува туfи ствари до поголема
вредност, не може со кумулациjа на вредноета на одземените ства
ри со сите деjствиjа што влегуваат во склопот на продолженото
кривично дело ова продолжено кривично дело да се квалификува
како кривично дело тешка кражба од чл. 250 од КЗ. Бидеjки, пак,
првостепениот суд правилно утврдил дека обвинетиот на 29. IV. 1967
година, провалуватйи во магацинот на болницата при Медицин
скиот центар во Прилеп зел и присвоил, со намера да се здобие
оо противправна имовинска корист, едно [агне од 16 кгр., 3 кгр,
салама, 90 парчин-а jаjца, 0,560 кгр. кочоладо и 43 портокали, во
вкупна вредност од 498,11 нови динари, правилно нашол дека об
винетиот сторил едно продолжено кривично дело тешка кражба од
чл. 250, ст. 1, точ. 1 од КЗ, иако во сите други случаи, со оглед
на намерата на обвинетиот, стогат елементи на кривично дело од
чл. 249 од КЗ, кога овие би биле сторени во стек" .

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Кж. бр. 19/68
од 27. Ш. 1968 година).

90. Обвинетиот, KOj со намера да прибави противправна имот
на корист го турне тешко напиеното лице, кое поради напиената
состоjба lte падне и не може да даде отпор, а потоа му го одземе
портофелот, врши кривично дело "тетка кражба", предвидено во
чл. 250, ст. 1, т. 3 од К3, бидеjltи TYPKalЬeToна тешко опизаяе
тиот прететавува особено опасен начин на извршуван.е на делото.

Од образложението:

"Првостепениот суд правилно ja утврдил фактичката по
ложба. Првостепениот суд немал зошто да не верува на изjавата
на оштетениот и на обвинетиот кои се поклопуваат, дека оштете
ниот кога во напиена оостоjба ja напуштил кафеаната "Шаjче" во
К., ~деjКИ дома, бил стигнат од обвинетиот кога се насгал во бли-
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зина на портата од евогага кука, бил турнат од обвинетиот и со
борен на земj а од тоа туркатье, при што обвинетиот му зел 50,00
динари. Самиот обвинет кажува дека уште кога бил во кафеаната
забележал дека оштетениот, плакаjки ги порачките, вадел цели
илjадарки и дека тогаш одлучил да му ги украде парите, поради
што, по излегуватьето од кафеаната, го следел и пред да влезе во
свц[ата кука, на улицата го турнал и му ги зел парите. Обвинетиот
не знаел колку пари има оштетениот, но претполагал дека има
повейе и при одземазъето не одел кон прибавувюье на мала имот
на вредност, за да може деjствието на обвинетиот единствено да
се третира како кривично дело ситна кражба. Напротив, следе
тьето на обвинетиот, неговото туркюье на улицата, говори за една
дрскост. Самиот факт дека обвинетиот не адел кон прибавувагье
на мала имотна корист, кога од цепот на оштетениот зел 50,00
динари, сторил кривично дело кражба од чл. 250 од К3. Бидеj l<и,
пак, ова дело е сторено на особено опасен и дрзок начин, во деj ..
ствието на обвинетиот се консумирани сите елементи на кривич
ното дело тешка кражба од чл. 250, ст. 1, т. 3 од К3".

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Кж. бр. 108,'69
од 8. V. 1969 година).
I

91. Кога обвинетиот lie наговори дете по пат на превалу
ватье да одземе туги движни етвари и тие да му ги предаде, па
стварите противправно ги присвои - TOj е изврmител на кривич
но дело од чл. 250, ст. 1, т. 1 од КЗ. бидеjliи со кривично
неодговорно лице се послужил како со средство за извршува
тье на делото.

Пако вривично неодговорното лице (детето) е внук од сив
ва оmтетениот, ова кривично дело се гони по предлог во смиела
ва чл. 266 од КЗ, бидеjliи обвинетиот, KOj не е во сродство со оште
тениот, е изввшител на делото.

Од образложението:
"Врховниот суд смета дека првостепениот суд правилно нашол,

дека обвинетиот сторил кривично дело од чл. 250, ст. 1, т. 1 од
К3, од причините дадени од првостепениот суд, а и поради след-
ното:

Обвинетиот, откако малолетниот првиот пат влегол во затво
рените простории на оштетениот и зел пари, па отишол и му ги
предал на обвинетиот, му рекол и .rюнатаму на истиот начин да
влегува и да зема пари, сторил едно продолжено кривично дело
од чл. 250, ст. 1, т. 1 од К3, а не малолетниот, ко] е на 11 го
дини. Малолетниот не е субjект на кривичното дело, эатоа извр
шител на кривичното дело е обвинетиот, ко] за извршуватье на
кривичното дело се послужил, како со средство за извршуван,е на
делото, со малолетникот.
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Неоснован е и жалбениот навод на обвинетист дека кривич
ното дело што му се става на товар треба да се гони по приватна
тужба, со оглед на тоа дека извршителот на делото е малолетни
кот, внук 'од син на оштетениот. Ово] жалбен навод, според нао
ганьето на Врховниот суд, е неоснован поради тоа што малолег
ниот е само физички извршител на де] ствиj ата, а извршител на
кривичното дело е обвинетиот, ко] не е во никакво сродство со
оштетениот, па не може да догде до примена на чл. 266 од КЗ".

(Решение на Врховниот суд на Македониj а, Кж. бр. 225.'70,
од З. VП. 1970 година).

I

92. Противправнотоодземазье на отваря, од лице кое се нао
га во безсознание при укажуваlЬе на помот, претставува кражба
на дрзок начин, предвидено во чл. 250, ст. 1, т. 3 од КЗ.

Од образложението:
"Првостепениот суд правилно го применил Кривичниот за

коник кога нашол дека обвинетиот, ко] е воспитаник на Воспит
но-поправниот дом за малолетници, постапил на особено дрзок на
чин при укажуватьето на помош на оштетениот, ко] бил во без
сознание, па таа состоjба [а искористува и од внатрешниот цеб
му го зел портофелот со 230,00 динари, кои противправно ги при
свогува, бидеjки оштетениот не бил во можност да стори што и
да било за заштита на евогот имот, па дека во деjствиjата се со
држани сите одбележоци на кривичното дело од чл. 250, ст. 1, т.
3 од КЗ.

Поради тоа, не е основан жалбениот навод дека делото тре
ба да се квалификува како "кражба" од чл. 249 од КЗ и то] се од
бива".

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Кж. бр. 444/69, од
20. XI. 1969 година).

93. Изврштватьето на нривичното дело "разбоjничка краж
ба", во состав на група или' банда, не е конститутивен елемент
за потеmкиот вид на ова кривично дело "теmки случаи па раз
боjничка кражба", предвидено во чл. 253, ст. 1 од К3, доколку со
уПотребената сила на оmтетениот не му е нанесена тетка телес
на повреда.

Од образложението:
"Првостепениот суд погрешил кога деjствиjата на обвинети:е

ги квалификувал како кривично дело .лешки случаи на разбог
ничка кражба и разбоjништво", предвидено во чл. 253, ст. 1 од К3,
наогаjки дека е извршена "разбоjничка кражба" во состав на
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група. Според чл. 253, ст. 1 од КЗ .лвжок случаj на разбоjничка
кражба" постои ако при извршувагьето на разбоjничката кражба
-- член 251 од КЗ (ко] е затечен на кражба, па во намера да [а
задржи украдената ствар употреби сила или закана дека непо
средно ке нападне на животот или телото ) му се нанесе на некое
лице тешка телесна повреда. Во конкретниов случаj обвинетите
се затечени на дело провална кражба, па оштетениот се обидел да
ци фати и спречи, но тие, со намера да ги задржат отварите,
физички го нападнале, но првостепениот суд не утврдил и дека
му нанеле тешка телесна повреда, што е конститутивен елемент,
а како конститутивен елемент го зел тоа дека обвинетиот делото
го "сторил во состав на група". Ово] елемент е конститутивен эа
кривичното дело .лешки случаи на разбоjништво", предвидено во
чл. 253, ст. 1, во врска со чл. 252 од КЗ. Имено, ако обвинетите
како група, со употреба на сила или закана дека ке се нападне на
животот и телото, ja одземат тугата ствар за да прибават против-•правна имевинска корист, тогаш тие го вршат потешкиот вид на
кривичното дело. Но првостепениот суд утврдува дека "физичкиот
напад врз оштетениот е извршен за да се задржи веке одземената
ствар, кога извршителите се затечени на дело", па според тоа,
извршителите како група не деjствувале пред да j а одземат ствар
та, а првостепениот суд не утврдил дека, откако ги одзеле стварите,
некого тешко телесно да го повредиле" .

(Врховен суд на Македониjа, Кж. бр. 28/70 од 12. Ш. 19'70
година).

94, Кога некое лице со провалуван.е во затворени престории
одземе и противправно присвои туrи движни ствари со вамера за
себе да прибави противправнс имотна корист, врши кривично деле
.лешка кражба", предвидено во чл. 250, ст. 1, т. 1 од КЗ, без оглед
на вредноета на противправно одземените етвври, освен во случаи
те кога сторителот имал наиера да прибави имотна корист по
мала од 250 динари и ако одземените етвари не го надминуваат
то] износ.

Погрешно е становиmтето на првостепениот суд кога делото
го квалификувал како обид на "тешка кражба" од чл. 250, ст. 1,
т. 1, во врека ео чл. 16 од КЗ.

Од образложението:
"Првостепениот суд утврдил дека обвинетиот, заедно со ма

лолетниот, провалил во магацинот на Трговското претприjатие
"Скопjекомерц" на улица "Беласица" во Скопjе, и од него зел
8 волнени цемпери и неколку штрингли отпадна волна, се во
вредност од 160 до 250 динари, и нив ги присвоил со намера за
себе да прибави противправна имотна корист.

Првостепениот суд понатаму утврдува дека намерата на об
винетиот не била да прибави противправна имотна корист под 250
динари.
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Првостепениот суд греши кога смета дека делото останало
во обид од причина што противправно одземените движни ства
ри не го надминуваат износот од 250 динари, односно кога смета
дека кривичното дело тешка кражба може да се смета за свршено
не само кога се утврдуваат околностите дека постои провалуван,е,
дека посгоела и намера за прибавуватье на имотна корист над
износот од 250 динари, туку и кога украдените ствари и вредноста
навистина се над износот од 250 динари.

Во чл. 250 од К3 дадени се повейе облици на кривично дело
тешка кражба. Сите облици на ова кривично дело од чл. 1 до 5
на ст. 1 претставуваат квалификаторен вид на кривично дело
кражба од чл. 249 од К3. Според тоа, потребно е претходно да се
утврди дали во деjствието на обвинетиот стогат елементите на
кривичното дело кражба, па ако стогат, за утврдуван.ето на кри
вичното дело тешка кражба потребно е да се утврди дали постои
квалификаторна околност од точ. 1 до 5.

Првостепениот суд утврдил дека во дегствиёто на обвинетн
ат сто] ат елементите на кривичното дело кражба, зашто утврдил
дека обвинетиот зел и присвоил туга движна ствар и дека не
говата намера не била да прибави мала имотна корист. При ваква
положба, кога обвинетиот сторил дело кражба од чл. 249 од К3 со
провалувагье во затворени простории, како што правилно утвр
дил првостепениот суд, обвинетиот сторил кривично дело тешка
кражба од чл. 250 од К3, а не обид на истото дело.

Кога некое лице со провалуван,в во затворени просторни,
со намера да прибави противправна имотна корист земе и про
тивправно присвои туга движна ствар - пари, хартии од вред
ност и др., врши кривично дело тешка кражба, без оглед на вред
носта на противправно одземените ствари, освен во случаjов, кога
се утврди дека то] имал намера да прибави мала имотна корист
под 250 динари.

Од горните причини Врховниот суд [а преправи пресудата и
обвинетиот го огласи за виновен за кривично дело од чл. 250, ст.
1, точ. 1 од К3".

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Кж. бр. 88/70 од
8. V. 1970 година).

95. Самото извеегван-е на отварите од станбепите проетория
во дворот, каде што провалникот е затечен и стварите ги оставил
и избегал, не прететавува евршено кривичие дело туку обяд на
тешна кражба од чл. 250, ст. 1, т. 1, во врека со чл. 16 од КЗ.

Од образложението:

"Врховниот суд на Македониjа наога дека е основан жал
бениот навод за погрешна примена на Кривичниот законик. Во
конкретниов случа], иако обвинетиот куферот со стварите го из
нел во дворот под прозорецот, то] нив ги оставил кога наишла
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сопственичката, така што одземан-ето на стварите е осуетено. А
кривичното дело е свршено само кога дошло до одзематье на
тугите ствари. Самото преместуван,е од едно место на друго во ис
тиот стан или во просторот што припага на то] стан, како што е
дворот, не претставува одзематье, туку обид тие ствари да се од
земат од владението што го има сопственикот. Поради тоа, Вр
ховниот суд наога дека првостепениот суд погрешил кога таа деj
ност на обвинетиот jа квалификувал како свршено кривично дело
од чл. 250, ст. 1, т. 1, иако требаше да го квалификува по чл. 250,
ст. 1, т. 1, во врска со чл. 16 од КЗ, поради што следуваше да се
одлучи како во диспозитивот" .

(Пресуда на Врховниот суд на Македонига. Кж. бр. 226/68
од 30. VIII. 1968година).

96. Кривичното дело "YTaja", предвидено В6 чл. 254, ст. 4 ОД
КЗ, се гони по предлог на оштетениот, без оглед на гоа дали
присвоената ствар е 'Од општествен или приватен имот, а со
гласно чл. 254, ст. 5 'ОдКЗ.

Од образложението:

,;Нема никакво сомнение дека согласно чл. 254, ст. 5 од КЗ,
гонетьето за кривично дело од чл. 254, ст. 4 од КЗ, без оглед на
тоа дали се работи за отвари од приватна или општествена соп
ственост, се презема по предлог на оштетениот. Ова произлетува
како од граматичното толкуватье на чл. 254, ст. 5 од КЗ, така и од
логичкото толкуваьье: една работа е кога противправно ке
се присвои ствар кога ке се наjде или до кога случаjно
ке се догде - член 254, ст. 4-а друга е кога се оди на ди
ректно противправно присво'[уватье на ствари кои претходно му
се доверени на обвинетиот. Во првиот случаj се работи за натдена
ствар или за таква до кога се дошло случаjно, а во вториот СЛУ
чаj се работи за противправно присвогуватье на ствари кои му се
доверени на обвинетиот, па и неговата општествена опасност во
ово] случаj е многу поголема. Токму затоа и кривичното гонен-е
во првиот случа], само ако се работи за' ствари од приватна соп
ственост, се презема по предлог на оштетениот, а за такви од оп
штествениот имот се гони по службена должност додека, пак,
во случаjов од чл. 254, ст. 4 од КЗ - без оглед за како в имот се
работи, гонен-ето се презема по предлог на оштетениот. Со оглед
на горното, не стогат жалбените причини во жалбата на jавниот
обвинител. Впрочем, во КЗ и нема никаков пропие дека, штом се
работи за општествен имот, постапката треба да се води по служ
бена должност, без оглед на тоа за какво кривично дело се ра
боти. Од друга страна, има обратен пропис, чл. 254, ст. 5 од КЗ,
ко] изрично вели дека за кривично дело од чл. 254, ст. 4 од
КЗ гонен-ето се презема по предлог од оштетениот, при што во
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самиот ово] пропие не се прави никаков исклучок во врека со
отварите од општествена сопственост,

Врз основа на погоре изложеното, а согласно чл. 3.62 од ЗКП,
се одлучи како во диспозитивот".

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Кж. бр. 651/63
од 20. IX. 1963 година).

97. Во случаите кога етварите со поплавата се однесени на
друго место, и на TOj начин сопотвенинет го изгубил поеедэвазьето,
со приеволуватьето што го извршил обвинетиот, - не се врши
кривично дело од чл. 250, ст. 1, т. 5 од К3, туку кривичво дело
од чл. 254 од КЗ.

Од образложението:
"Материjалот, предмет на обвинението, бил од водата во по

плавата однесен и натрупан далеку од просторот на сопственикот.
Според тоа, то] материj ал веке не е во владение на сопственикот.
А кражба за време на поплава стои ако се одземе ствар од туто
владение, користегйи [а состоjбата создадена со поплавата, како
што е тоа предвидено во чл. 250, ст. 1, т. 5 од КЗ. Мегутоа, по
конкретниов случа] може да стои кривично дело од чл. 254 од
КЗ, бидеjки се прибавува ствар кога е наjдена, се разбира докол
ку се утврди дека обвинетиот имал намера со земаlliето на ства
рите да прибави противправна имотна корист".

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Кж. бр. 235/63
од 10. IV. 1963година).

98. Со тоа што обвинетиот, ко] е раководител на предавни
ца, противправно присвоил од доверените му пари 108.851,58 ди
нари, кои ги потрошил за нупуван,е на. лозови од jугословенската
лотариjа, уплати на спортската прагнеза и други игри на ерейа,
па немал обjективна можвост да ги врати, врши кривичие дело
"грабеж", предвидено во чл. 255, ст. 1, во врсна со чл. 322, ст. 2
од К3, а не нривично дело "послужуваlЬе за шпекулативви цели"
предвидено во чл. 323, ст. 2 од К3.

Од образложението:
"Наводите во жалбата дека во дегиоста на обвинетист по

стоело кривично дело послужуван.е од чл. 323., ст. 2 од КЗ, Вр
ховниот суд наога дека се неосновани. Напротив, и ово] Суд на
ога, како што правилно нашол и првостепениот суд, дека во
деjноста на обвинетиот постои кривично дело грабеж од чл. 255,
ст. 1, во врска со чл. 322, ст. 2 од КЗ. Ова поради тоа што, иако
во случаjов не е спорно дека обвинетиот парите од дневните па
зари ги земал и трошел на игран-е на спортска прогноза, лото
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и лотариjа, не може да стане збор за кривично дело послужувагье
поради шпекулациjа од чл. 323 ,ст. 2 од КЗ, затоа што намерата
на сторителот на ова кривично дело за BpaKaffie на парите со кои
се служел треба да биде реална, а не сврзана со ризик тие за
претприjатието дефинитивно да бидат изгубени. Со други збо
рови, обвинетист во случаj ов би требало во секо] момент да
биде во можност од свои сопствени средства да ги врати парите
со кои се послужил, па да се прими дека имал намера парите' само
привремено да ги употреби. Не е спорно дека таква можност ка]
оптужениот не постоела. Во конкретниов случа] обвинетиот знаел
дека, играjКи лото, лотариjа, и спортска прогноза, може дефини
тивно да ги загуби парите".

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Кж. бр. 142i69
од 8. V. 1969 година).

99. Со противправното приевшуватьв на 1.182.298 динари, до
верени во службата од страна на повейе лица, со претходно дого
варазье, се врши нривично дело "грабеж", предвидено во чл. 255
од КЗ, без оглед на тоа што сено] од обвинетите зел помалку ОД
1.000.00() динари.

Од образложението:
"Разгледуваjки ги жалбите, обжалената пресуда и сите спи

си по делото, имаjки ja пригоа предвид одредбата на чл. 354 од
ЗКП, Врховниот суд на Македониjа го наjде следното:

Жалбите на дващата обвинети се неосновани.
Не стои жалбениот навод на обвинетиот Г. дека првостепе

ниот суд погрешно го применил эаконот кога нашол дека во дег
ствието што го то] сторил И што е предмет на обвинението биле
содржани нужните елементи на кривичното дело грабеж по чл.
255 од КЗ и дека судот не ги дал причините зошто во случаj ОБ
би требало да се примени споменатиот законски пропие. Како што
се гледа од обжалената пресуда. првостепениот суд, на правилно
утврдената фактичка положба - дека дваjцата обвинети дого
ворно ja присвоиле и поделиле сумата од 1.038.861 динар од днев
ните пазари на продавницата бр. 12 на трговското претприjатие
"Центроколониjал" во Скопjе, кога фактичка положба жалителот
сега со ништо не j а напага, правилно го применил законот кога
нашол дека во таквото деj ствие се содржани сите битни елемен
ти на кривичното дело грабеж по чл. 255, ст. 1 од КЗ, кое дело
обвинетите го сториле како соизвршители, бидеjки за квалифи
кациjата на делото од важност е вкупната сума што заеднички ja
присвоиле и кога изнесува над 1.000.000 дин., а не Koja сума секо]
од обвинетите при делбата [а примил, како што правилно оценил
и првостепениот суд, Поради тоа, жалбата се одбива како неосно _
вана".

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Кж. бр. 471/63 од
10. VП. 1963 година).
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100. Даван.е иницизативв и преземан,е на конкретни деjстви
ja упр,авени кон тоа како другите учееници треба да го извршат
грабежот ва златниот накит и златните предмети од стоковната
Kyl{a, набавуван,е на опрема Koja ке служи за полесно извршу
ван.е на кривичното дело, еоздавалье на ситуациjа со эвговору
ватье на продаввчот за да се еокризат Директните извршители и
по извршувазьето на делото примвтьето на стварите, изнееуввтье
нацвор од земjата и обид тие да се продадат, на сторителот :rIY
даваат белези на соизвршител на кривичното дело од чл. 255 од
КЗ, а не на помагач или поттикнуввч во смиела па чл. 19 или
20 од КЗ.

Од образложението:

"Ваквата фактичка полежба го оправдува заклучокот на су
дот дека обвинетиот С. сак ал делото да се изврши заеднички, па
и за себе ,што е субjективна страна на делото, а и дека обjектив
но презел деjствиjа кои го овозможуваат извршуватьето на само
то дело - така то] учествува во набавката на стварите што l{_e
служат при извршуваььето на делото, создава ситуацига со разго
ворот што го водел со продавачката, свртувагйи го неjзиното вни
мание - да се сокритат обвинетите К. и Т., а 110 извршеното
одземан,е да ги прима стварите, ги носи надвор од земj ата и се
обидува да ги продаде. Според тоа, обвинетиот делото го сака
и како свое и со своите деjствиjа овозможува кражбата да се
изврши, а по неjзиното извршуватье одземените ствари да се
изнесат од земjата и да се продадат - со што се остварени суб
jективно обjективните елементи на делото, па то] се [анува како
соизвршител. При таква положба, Врховниот суд наога дека не е
битно тоа што обвинетиот С. не зел учество во директното оби
ваьье на витрината и во директното одземан-е на стварите, би
деjки за неговата улога на соизвршител е од значен,е тоа што
делото го сака како свое и презел деjствиjа кои обjективно при
донеле за извршуваьье на делото. Toj во случаjов не само што
[а дава идеjата (во што се содржани одбележоци на поттикнувач
- чл. 19 од КЗ), дава совети како делото да се изврши и учествува
во набавката на опрема за извршувагье на делото (во што се со
држани одбележоци на помагач (чл. 20 од КЗ), туку презема
и други деjствиjа кои директно го овозможуваат извршуватьето на
делото, како што е свртуватьето на вниманието на продавачката
за да се сокриjат другите извршители и, наjпосле, то] учествува
во противправната поделба на украдените ствари, така што целата
криминална активност му дава белег на извршител, односно со
извршител на делото.

Од тие причини Врховниот суд наога дека нема никакво
оправдуватье делото што го извршил оптужениот С. да се квали
фицира по чл. 279 од КЗ, или кое и да било друго дело, освен она
што го квалификувал првостепениот суд. Поради тоа ово] суд
наога дека и Кривичниот законик е правилно применет" .

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Кж. бр. 662/74).
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101. Кога оштетените лица за праветьето на магии свесно му
даваат награда на лицето што се занимава со баетье и гататье, то
гаш не стои битниот елемент на кривичното дело измама од чл.
258 од КЗ, бидеjки имотната штета дошла како резултат на нив
ната волjа и свест.

Од образложението:

"За да стои кривично дело измама, битно е лажното прет
ставуваьье, прикриватье или изопачуватье на фактите да предиз
вика заблуда Kaj некое лице, па слетствие на таква заблуда тоа
да стори нешто на штета на евогот имот. Во случаjов судот наве
дува дека обвинетата оштетените ги довела во заблуда со тоа
што им ветувала дека со магии ке ги отстрани нивните неволjи.
Таквото ветуватье не прететавува никакво лажно прикажуваьье на
фактите, бидеjки таа вистинито говорела дека ке прави магии.
Оштетените и сами, поради евогага верска заблуда и недоволна
просветеност, биле свесни дека наградата jа даваат за праветье
на магии. При таква положба, значи, тие свесно ja давале на
градата на обвинетата, а не како последица на некаква обмана
ко]а обвинетата jа предизвикала ка] нив со лажно прикажуван-е
на фактите. За да стои кривичното дело измама, во изрекат а на
пресудата треба да бидат наведени фактите кои биле лажно прет
ставени и како такви предизвикале заблуда ка] оштетените и,
како последица на ваквата заблуда тие да одлучиле да дадат
нешто од евогот имот, со кое се оштетиле, а за кое не биле свесни.
Мегугоа, ако оштетените верувале во магии и ако тие свесно и
давале награда на обвинетата за правен-е на магии, тогаш не се
гледа со кои факти и со какви деjствиjа обвинетата ги довела
во заблуда оштетените".

(Решение на Врховниот .суд на Македонига. Кж. бр. 50/63
од 6. П. 1963,година).

102. Кривичното дело измама од чл. 258 од КЗ може да биде
сторено само со смисленост. Ова поради тоа што опоj што друге
го со лажно прететавувазье на фактите или прикривалье на Т31{
вите го доведува во заблуда нешто да стори на штета на евоют
или туг имот, секогаш е свесен и сака жртвата да ja доведе во
заблуда со лажно ветуван.е или убедуваJЬе.

Од образложението:
"По прашан-ето за примена на материjалниот закон на ут·

врдената фактичка положба, Врховниот суд не го дели мислен-ето
на обвинетиот и неговиот бранител дека то] е неправилно при
менет, односно дека измамата во случаjов од чл. 258 од КЗ БИ~1.а
извршена од небрежност. Ова кривично дело може да се извр
ши само со смисленост. Сторителот на кривичното дело, во смис-
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ла на чл. 7, ст. 4 од КЗ, одговара на небрежноета само тогаш кога
за односното дело се одговара за небрежност. Во опредбата на
чл. 258 од КЗ не е предвидена одговорност за небрежност, што е
сосема нормално, бидеjки оно] што другего мами за себе да при
бави материтална корист со лажно прикажувюье или со прикри
вюье на фактите, то] секогаш е свесен и сака да jа доведе во
заблуда жртвата со ветувагьа или убедуватьа, каков што е овде
случаj от".

(Решение на Врховниот суд на Македони]а, Кж. бр. 368/63
од 25. V. 1963година).

103. Лажното пветстввтвазье дека се поседува земjишна пар
цела со локацша за изградба на индивидуална семеша кука и нез
зиното продаватье за 180.000динари, иако сето тоа не се поеедува,
прететавува нривично дело измама од чл. 258 од КЗ.

Од образложението:

"Од изведените докази е утврдено дека обвинетиот лажно
им претставил на ошгетените дека има плац со локациj а за из
градба на кука и им го продал за 180.000динари, кога сума оште
тените му jа исплатиле, иако обвинетист не поседувал никаков
плац. Ова го изj авиле оштетените, а и обвинетиот на претресот
го признал делото и иэ[авил дека тоа го сторил затоа што бил
во слаба материjална положба. При таква полежба првостепениот
суд правилно нашол дека обвинетиот го сторил кривичното дело
за кое е огласен за виновен. Наводот во жалбата дека во случагов
се работело за имотноправен однос не е основан, бидеjки обви
нетиот со доведуван,е во заблуда на оштетените успеал да ги на
веде да му платат 180.000динари и затоа што обвинетиот ВО вак
ви односи етапил со оштетените со цел да ги наведе да му ja
платат горната сума, со чиjа вредност сакал да прибави против
правна имотна корист. Воопшто секо] имотноправен договор, ако
е од едната страна склучен со цел на то] начин да се прибави
противправна имотна корист иако истата странка, за да ja наве
де другата да силучи договор, изнесува лажни факти, претста
вува кривично дело измама од чл. 258 од КЗ, а не редовен имот
ноправен однос, Затоа нема повреда на кривичниот закон со тоа
што обвинетиот е огласен за виновен за ова кривично дело".

(Пресуда на Врховниот суд на Македониj а, Кж. бр. 440/63
од 19. VI. 1963година).
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104. Со гоа што обвинетист како оеуденик, додека ее нао
гал ва издржуван,е на казната во КИ Дом, како книговодител во
эанветчиекиот погон, со цел за себе да прибави противправна
имотна корист, при инижен.его на паричните примавьа на осуде
ните лица, извршил префрлуватье на парични износи од картич
ките на едните во картичките на другите, договорно со послед
ните по пэштазьето им така примените парични износи да му ги
дадат, не сторил кривичие дело злоупотреба на службената по
ложба или овлаеттвазье од кориетозьубие од чл. 314-а ст. 1 од
КЗ, ТУКУ кривично дело измама од чл. 258, ст. 1 од КЗ.

Од образложението:
"Врховниот суд наога дека во деjствието под 1 од диспози

тивот на обжалената пресуда се содржани сите одбележоци на
кривичното дело измама по чл. 258, ст. 1 од КЗ, а не од чл. 314-а,
ст. 1 од КЗ. Имено, обвинетиот, извршувд[йи префрлуван.а на су
мите од картичките на едни затвореници во картичките на други
затвореници [а довел во заблуда управата на Домот, на овие вто
риве затвореници, на чии картички е извршено префрлуван.е на
сумите, да им исплатува повейе отколку фактички тие заработиле.
Ова исплатувюье било во кратна линиjа во корист на обвинетиот,
на кого лицата на чии картички е извршено префрлувазьето тре
бало подоцна овие суми да му ги исплатат, како што и станало
со некои лица. Сето ова обвинетиот го правел договорно со лицата
на чии картички вршел префрлувагье на сумите. Според гоа, очи
гледно е дека обвинетиот ова го сторил со намера да прибави
за себе противправна имотна корист, а на штета на ссудените
лица, чии картички обвинетиот ги поништил, а сумите наведени
во нив ги префрлил на картичките на други осудени лица".

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Кж. бр. 386/63
од 18. VП. 1963година).

105. Со тоа што обвинетите како едговерни лица во стопан
ската оргвнизацша, составиле лажни иоправи дека во настана
тиот пожар изгорела стока за сума од 1023 динари, иако танва
не изгорела и овие неправи ги доставиле на Заводот за осигуру
ватье на имоти и лица за да ja наплатат вредноста на име надо
месток на штотата по оенов на осигурувазье од пожар, не СТО
риле кривично дело злоупотреба на овлветтватьеге во стопанство
то од чл. 213в, СТ. 1 од КЗ, туку кривично дело фвлеифинувазье
на службена исправа од чл. 219, СТ. 1 од КЗ во стек со кривично
дело измама од чл. 258 од КЗ.

Од образложението:
"Што се однесува до примената на КЗ и до правната нва

лификациjа на деjствиjата на сите троjца обвинети, нивните жал
бени наводи се делумно точни. Точен е жалбениот навод дека во
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нивните деjетвиjа не стои кривично дело од чл. 213-в од КЗ. По
случагов е оштетен Заводот за осигуруватье - значи установа како
и секога друга, а не заедницата како таква, односно неjзините
фондови. Во чл. 213-в од КЗ всушност станува збор за против
правно прибавуван-е на средства од заедницата, мегу другото и по
пат на исправи со невистинита содржина. Со ово] член од КЗ,
одноено во ово] член е инкриминирана токму таквата дегиост.
На ова укажуваат, мегу другото, и специфичните начини на вр
шен-е на ова кривично дело - создаван,е и држаьье на недозволе
ни фондови; лажни биланеи; лажни процени, или инвентарираэье,
што е се управено токму на противправно прибавуватье на сред
ства од заедницата како таква, а не од една одредена стопанска
организаци] а или установа. Токму во ово] ред и во ово] правец е
упатена и инкриминациjата на противправното прибавуван-е на
средства од заедницата и по пат на составуватье на исправи ео
невистинита содржина, како што е во конкретниов случаj. Во
праксата постои и противправно прибавуван.е на средства и од
друга стопанска организацига или установа, па и по пат на пра
веьье и употреба на лажни исправи, односно со невистинита содр
жина, но ова претставува поеебно кривично дело зависно од
нападнатиот обjект и виноста на сторителот. Иако и со вакви деj
ноети се напага имотот на овие стопански организации или уста
нови, ко] е прирамнет на оштонародниот имот, сепак тука се ра
боти за одредена стопанска организаци] а или установа на ко]а
таквиот имот и е доверен, таа со него располага, се грижи да
го одржи и со него да создаде нови вредности, а се тоа jа тера
доверениот имот добро да го чува".

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Кж. бр. 185/64
од 2. VI. 1964година).

106. Со гоа што обвинетиот изнесувал лажни факти по од
нос на тоа дали Jie ja земе за жена оштетената и што тоа го пра
вел за да ja наведе на полно општетье, не сторил кривично дело
од чл. 258, ст. 1 од КЗ, бидеjJiи нема намера да се прибави про
тивправна имотна корист, туку имал намера да ги задоволи по
ловите баратьа,

Од образложението:

"Врховниот суд ja разгледа обжалената пресуда со сите
списи по предметот, па одлучи како во диспозитивот од следните
причини:

Основана е жалбата на обвинетиот дека првостепениот суд
не j а утврдил правилно и потполно фактичката положба по де
лото. Од пресудата е видно дека судот утврдил оти обвинетиот и
наведувал лажни факти на оштетената по однос на неговата брач
на состоjба и по однос на тоа дали ке ja земе за жена оштете
ната, со ко]а инаку обвинетиот стапил во интимни односи И по-



веке денови живеел вонбрачно. Исто така, видно е дека судот
утврдил оти за времето додека живеел со оштетената добил од
неа 15.000 динари со кои намирил некои свои потреби и зел не
кои ситни предмети. Со тоа нашол дека се консумирани сите од
бележоци на кривичното дело измама од чл. 258, ст. 1 од КЗ.

Врховниот суд, мегутоа, наjде дека првостепениот суд не ja
испитал положбата по однос на решавачкиот факт, а тоа е со
каква намер а ги сторил овие деjствиjа обвинетиот. Кривичното
дело измама од чл. 258, ст. 1 од КЗ е имотнокривично дело и тоа
стои само тогаш кога сторителот, со намера да прибави за себе или
друг некаква противправна имотна корист, доведе во заблуда не
кое лице, со наведуватье на лажни факти по однос на располага
н-ето со евогот имот Т. е. ако го наведе 'Ова лице да стори или да
не стори нешто на штета на евогот имот. Користа, значи, треба да е
имотна, од една страна, а и штетата треба да е имотна, а не и
неко] а друга. Оваа намера за прибавуватье на противправна имотна
корист судот не утврдил дека стоела ка] обвинетиот. Судот не да
ва никакви причини во пресудата за тоа. Од причините на пресу
дата се гледа дека обвинетиот изнесувал лажни факти по однос
на тоа дали ке ja земе за жена оштетената, т. е. дали ке ja оста
ви жената со кога бил во брак, но не се гледа зошто обвинетиот
сето тоа го правел. Toj, на пример, живеел со оштетената како со
жена повейе денови, силучил со неа веридба, j а одвел во градот
С. и во ево]от стан, но не е утврдено од судот зошто сето тоа го
правел, дали за да jа наведе оштетената да му ги даде овие 15.000
динари и нив противправно да ги присвои или за нешто друго. Ако

.обвинетист сето ова го правел· за да живее полово со оштете
ната, тогаш во неговите деjствиj а не може да стои кривично дело
измама од чл. 258, ст. 1 од КЗ, бидетйи не стои намера за при
бавуватье на противправна имотна корист, а оваа друга корист
т. е. задоволуваньето на неговите полови баран-а не е елемент на
ова кривично дело. За да се утврди ова, Врховниот суд, врз ос
нова на чл. 363 од ЗКП, одлучи да ja укине пресудата и да нареди
повторен претрес, на ко] ке треба да се испитуваат само фактите
во оваа смисла".

(Решение на Врховниот суд на Македониj а, Кж. бр. 175/63 од
13. Ш. 1963година).

107. Со тоа што обвинетиот на 22. П. 1958 година ja запа
лил старата кука, а на 17. Х. 1958година амбарот при што изгореле
и трлото и соседните згради на оштетениот, извршил едно продол
жено нривично дело од чл. 268, ст. 1 од КЗ.

Од образложението:
"Правилно првостепениот суд нашол во случаj ов дека стои

едно продалжено, а не две кривични дела од чл. 268, ст. 1 од КЗ,
иако куката била запалена во месец февруари, а амбарот во месец
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октомври, од причина што е очигледно дека обата палежи во
надворешниот свет се манифестираат како една единствена про
мена по однос на имотот на оштетениот, кога обвинетиот сакал
да ja оствари и ко[а била опфатена со единствена смисленост. Во
случаj ов, според мислен-ето на Врховниот суд, временското расто
jание мегу обете деjствиjа на обвинетиот нема решавачко вли[а
ние за оцена дали се работи за едно продолжително или две по
себни кривичии дела, бидеjки другите 'Околности под кои е сто
рено, како од обjективна, така и од субjективна страна, укажуваат
дека се работи за едно единство, т. е. за едно продолжено кри
вично дело".

(Врховен суд на Македониjа, НРМ - Кж. бр. 550/62 од
7. XI. 1962 година).

108. Кога обвинетиот во своют двор во градската населба
чува опасен и агресивен овчарски пес (шарпланинец), врзан само
со танка жица, без корпа на муцката, па како последица на так
вото пропущтазье на обвинетиот, песот се отпуштил и го напад
нал и усмртил петгодишното дете, кое влегло во дворот да си игра,
врши кривичие дело доведуввн,е во опасност живогот и имотот ео
општо опасно деjствие од небрежност, од чл. 268, ст. 4, во врека.
со ст. 2 од К3.

Од образложението:
"Обвинетиот со општоопасно средство предизвикал опасност

за животот на лугето и како резултат на тоа настапила смрт ка]
петгодишното дете. Во случаj от кучето што го чувало обвинетиот
било опасно, а не го обезбедил за да jа заштити сигурноета на
лугето. Имено, то], иако знаел дека кучето е опасно по животот
на лугето, го врзувал само со танка жица, ко]а не била доволно
сигурна} поради што дошло тоа да се отпушта. Ваквиот однос ука
жува на тоа дека обвинетиот бил свесен оти ке настапи забранета
последица, но лекомислено смегал дека до тоа нема да доjде, или
ако кучето нападне некото нема да догде до штетна последица.
Во овие дегствига на обвинетист стотаг одбележоците на кривично
то дело тешко дело против општата сигурност од чл. 273" ст. 5,.......
во врска со чл. 268, ст. 2 од КЗ, бидеjки нападнатото дете е усмр-
тено".

(Пресуда на Врховниот суд на Македонига Кж. бр. 75/73 од
14. IП. 1974година).
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109. Се смета за сторител на кривично дело доведуван,е во
опасност животот и имотот со општоопасно деjство и средство ОД
чл. 273, ст. 5, во врсна со чл. 268, ст. 4 од КЗ и оно] ко] на
шестгодишно дете му даде да сиигра соонаполнет пиштол, ОД но]
детето пукало во CBOjOT татко, нанесуваjJiи му емртоноени по
вреди.

Од образложението:
"Не стои наводот во жалбата на обвинетиот за неправилна

правна квалификациjа на деjствието. Имено, првостепениот суд
примил дека опишаното деjствие претставува кривично дело -
тешко дело против општата сигурност по чл. 273, ст. 5, во врска
со чл. 268, ст. 3 од КЗ. Ова затоа што обвинетиот, давагйи му го
ево]от пиштол на шестгодишното дете да си игра со него, т. е.
даваjки му општоопасно средство, предизвикал опасност оо жи
вотот на лугето, во резултат на кое дошло и до лишуватье од жи
вот на таткото на детето. Правилно првостепениот суд примил дека
обвинетист бил свесен дека пиштолот, ко] бил полн СОосум кур
шуми, претставува општоопасно средство и дека неговото даван-е
на детето претставувало општоопасно деjствие, кое може да пре
дизвика забранета последица, но лекомислено сметал дека таа не
ма да настапи. Од ова [асно произлегува дека не може ни збор
.да стане за тоа дека деjствието на обвинетиот претставува кри
вично дело од чл. 141 од КЗ, како што то] смета. При ова без эна
чен,е е 'Околноста што револверот бил закочен, од причина што и
при таква положба постоела опасност, посебно иматйи предвид дека
револверот обвинетиот му го дал на дете, кое не е свесно за
-функциjата на одделни делови на пиштолот, па и за евентуалните
последици, до кои и дошло".

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Кж. бр. 159/74
од 9. IV. 1974година).

110. Обвинетиот, ко] е директор на Градежно-услужното
претпритатие, одговара за административно-управното раководен,е,
па не се смета како одговорно лице при раководетьето и изведг
ватьето на градежните работи во смисла на чл. 270 ОД кз.

Од образложението:
.Врховниог суд, одлучувагйи по жалбите, нашол:
Жалбата на обвинетиот А. С. е основана,
Стои жалбениот навод за повреда на КЗ по чл. 344, ст. 1 од

ЗКП. Првостепениот суд го повредил законот во тоа што погреш
но земал дека деjноста кога му се става на товар на обвинетиот С.,
претставува кривично дело по чл. 270, ст. 2, во врска со чл. 27~i,
ст. 3 од КЗ. Кривичното дело неП110ПИСНОи неправилно изведува-
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lЬe на градежни работи се состои во постапуватье кое е спротивно
на прописите или општопознатите технички правила за градеж
ништвото, а како последица на тоа треба да е предизвикана опас
ност по животот на луfето или по имотот во поголем обем. Сто
рител на ова кривично дело може да биде само одговорно лице,
кое ja изведува односната градежна работа. Такво лице е, пред
се, надзорниот инженер, ко] раководи со градежната работа, по
тоа она лице што врши функциj а на одговорен надзор при изве
дуватьето на градежните работи и сл. Мегутоа, во конкретниов
.случа] не е спорно дека обвинетиот С. има свогство на директор
во претприjатието за градежни услуги "Солидна работа" во Б.,
дека то] не е никаков стручтьак за градежните работи, и дека за
вршетьето на надзор постои палир. Споменатото претприjатие има
повейе сектори на работа со посебен стручен кадар, а обвинетиот
С., како директор на ова претприjатие, само е одговорен за ад
министративно управното равоводев-е со претприjатието, но во
никоj случаj не може да се смета како одговорно лице при рако
воден-ето и изведуван-ето на градежните работи, за кое е
потребна соодветна стручна спрема, Поради ова, а во смисла на
чл. 330, точ. 1 од ЗКП, Врховниот суд го ослободи обвинетиот С.
од обвинение за кривично дело -- непрописно и неправилно изве
дуван-е на градежни работи по чл. 270, ст. 2, во врска со чл. 273,
ст. 3, од КЗ, затоа што делото за кое се обвинува според закон не
е кривично дело, па во таа смисла j а преправил првостепената
пресуда -- чл. 365 од ЗКП".

(Пресуда на Врховниот суд на Македонига. Кж. бр. 232/63
од 8. V. 1963 година).

111. Полскиот пат ко] претставува површина мегу пивите и
капалот за наводнуван,е, ако служи за движен-е па лу:fето и во
зилата т. е. ако па таа површина се врши сообракаj во смиела па
чл. 10 од ОЗБС, се смета за пат во смиела па чл. 271 ОД К3.

Од о б р а з л о ж е н и е т о:
"Исто така, ово] суд го ценеше жалбениот навод за повреда

на материjалниот закон сторена со нападнатата пресуда, но наjде
дека е неоснован. Имено, во случаj ов правилно првостепениот суд
нашол дека и полски пат се смета како пат во смисла на чл. 271,
ст. 1 од КЗ, а согласно чл. 10 од Основниот закон за безбедност на
сообрайалот на патиштата ("Сл. лист на СФРJ" бр. 15/70). Имено,
пат според овие прописи се смета секо] [авен пат и друга повр
шина на кога се врши сообраКаj. Полскиот пат, како в што е во
конкретниов случа], претставува таква површина мегу нивите и
каналот на реката Струмешница, то] служи за движетье на луге
и возила кои имаат потреба од тоа. Од овие причини, ово] суд наога
дека и полскиот пат, по саогага природа и намена, треба да се сме
та како пат на ко] можат, поради неправилно и непрописно ВО-
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зеlЬе, да настапат последици на кривично дело од чл. 271, ст. 1 од
носно чл. 273 од КЗ. Првостепениот суд правилно го применил
Кривичниот законик кога зел дека деj стнието на обвинетиот е извр
шено на полскиот пат во смисла на чл. 271 од КЗ, како заштитен
предмет на инкриминациj ата".

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Кж. бр. 41/71 ОД
8. IV. 1971 година).

112. За поетоен,е на кривичното дело "неукажуваJЬе помош на
лице повредено во сообрайаша неерейа" предвидено во чл. 271-a
од КЗ, не е релевантно дали повредуватьето е причинето на про
метно место на кое минуваат моторни возила или пешаци, кои би
можеле да му укажат помош на повредениот,

Од образложението:
"Според наогаььето на Врховниот суд, нема ии повреда на К3

по однос на второто кривично дело од чл. 271-а од КЗ. При не
спорно утврдената фактичка положба, што се однесува до беган.е
то на обвинетиот од местото на настанот, и ТОй непосредно по
судирот во рампата и патан-ето на покоjната од моторот. а при
правилно утврдената фактичка положба и по однос на душевната
состоjба на обвинетиот и неговата пресметливост во моментот на
извршуватьето на кривичното дело од чл. 271 односпо 273 од К3,
и според наогатьето на Врховниот суд, на лице се сите нужни еле
менти од кривичното дело од чл. 271-а од КЗ. Имено, обвинетист
Мирчевски со своето моторно возило предизвикал повредуватье на
покоjната и веднаш потоа избегал од местото на настанот, без да
се обиде да и укаже каква и да било помош на настраданата кога
тогаш уште била жива. Според наогатьето на Врховниот суд, за по
стоен-е. на ова кривично дело не е релевантно тоа дали повреду
ван-ето на оштетената се причинува на место кое е прометно, на
кое минуваат други моторни возила или, пак, пешаци односно луге
кои можат да укажат помош на оштетениот. Во случаjов е реле
вантно и од кривично правно значен-е е држетьето на самиот .об
винет односно на самиот возач на моторното возило, дури без ог
лед на тоа дали е то] кривично одговорен за нанесената повреда
на оштетениот. Во случаjов, пак, дотолку повейе не стои нанодот
на обвинетиот, со оглед на тоа дека судирот со рампата и повре
дувазъето на оштетената се случил нойе, околу 23 и половина ча
сот, значи во време кога и укажуватьето на помош од други лица
е отежнато, па дотолку била и поголема обврската на обвинетиот
на оштетената да и укаже помош, кога веке самиот бил во танва
можност, со оглед на околноста дека то] останал неповреден".

(Пресуда на Врховниот суд на ир Македониjа, Кж. бр. 21/62).
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113. Соизвршител на кривичното дело од чл. 268, ст. 3, во
врека со чл. 273, ст. 4 од КЗ, е кано оно] што го ставил детонато
рот во гоповскиот удар (петардата), така и оно] ШТО топовекиот
удар го активирал, па дошло до екеплозига, од што настанале за
бранетите последици, бидеjки деjствувале со заедничка цел.

Од образложението:
"Не е основан жалбениот навод на одбраната дека обвине

тиот С. со тоа што во топовскиот удар го ставил детонатор от и на
то] начин го подготвил топовскиот удар, па така подготвен му го
дал на обвинетиот К., само помогнал во извршуваььето на делото,
па бидеjkИ тоа го сторил од небрежност, то], согласно чл. 20, став
1 од КЗ не е кривично одговорен, а поради следното:

Обвинетиот с. и обвинетиот К. ги презеле деjствиjата со
намера топовскиот удар да се активира и да доjде до експлозига.
ДеjСТВУВaIьето на дваjцата е со заедничка цел. Според тоа, мегу
нив постои договор, иако е то] постигнат со конклудентни деjстви
ja за заедничко дегствуван,е. А лицата кои остваруваат заеднич
ка цел, одговорни се не само за последиците од сопственото деj
ствувюье, туку и за последиците од деj ствувагьето на другиот и
последиците на вкупното деjствуваrье. Таквите лица се соизврши
тели на делото, а не дека едниот се [авува како помагач, а дру
гиот како извршител. Видегйи со експлозиjата на топовскиот удар
на Градскист стадион дошло до тешко повредуван-е на 8 лица и до
лесно повредуватье на 14 лица, а според своите лични особини МО
желе да знаат или биле должни да знаат дека такви последици
ke настапат, затоа и дваjцата сториле кривично дело од чл. 273,
ст. 4, во врска со чл. 268, ст. 3 од КЗ.

Од тие причини во ово] дел жалбата на оптужениот не е ос
нована".

I

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Скопjе, Кж. бр.
154/69, од 20. XI. 1969 година).

114. Кога кондуктерот му дал налог на mоферот на автобу
сот да тргне без претходно да се увери дали сите патници се еле
зени, па поради ваквото негово пропуштан,е еден од патниците, I{oj
бил во фаза на елегтван,е, изгубил рамнотежа, паднал под тркалата
ва автобусот и го загубил животот, во таквата негова - деjност се
стеквати сите одбележоци на кривично дело - тешко дело против
jавниот сообракаj од чл. 273, ст. 5, во врека со чл. 271, ст. 3 од КЗ,
а не кривично дело деведуван,е во опасност животот и имотот со
општоопасно деjствие или средство од чл. 273, ст. 5, во врека со
чл. 268, ст. 2 од КЗ.

Од образложението:
"OBOj суд по повод жалбата и по службена должност нагде

дека првостепениот суд. на правилно утврдена фактичка положба
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погрешно го применил КЗ, кога нашол дека во деjствиjата на 06-
винетите се содржани одбележоци на кривично дело од чл. 273,
ст. 5, во врска со чл. 268, ст. 2 од КЗ.

Со сами от факт што обвинетиот како кондуктер му дал налог
на возачот автобусот да тргне без претходно да се увери дали се
сите патни ци слезени, па поради ваквото пропуштаьье догтуштил
автобусот предвреме да тргне, поради што сега пок. Р. при тргнува
н.ето изгубила рамнотежа и паднала, при што добила тешки телес
ни повреди, како последица на кои по неколку дена и починала,
тоа j асно произлегува заклучокот дека обвинетиот го сторил основ
ното кривично дело од чл. 271, ст. 1 од КЗ, бидеjки ова кривично
дело го врши и оно] ко] на друг начин "ke го загрози jавниот соо
брайа] на мостовите, патиштата, улиците и со тоа ке предизвика
опасност по животот на лугето и имотот од поголем обем".

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Кж. бр. 242/74).

115. Неправилното и непрописното движезье на пешакот по
сообракаjницата не ja исклучува кривичната одговорност на веза
чот за нривично дело од чл. 273, ст. 5, во врена со чл. 271, ст. 3
од КЗ, ако тoj во конкретната ситуациjа не ja усогласил брзината.
според постоjните услови - а тоа е причината за емртта на пе
шакот.

Од образложението:
"Според наогатьето на Врховниот суд, фактичката положба е

правилно и потполно утврдена. При положба во кога обвинетиот сега
покоjната [а забележал дека се движи по банкината на околу 100
метри, на 53 метри, кога таа почнала да го преминува патот, тоа
првостепениот суд не погрешил кога нашол дека обвинетиот 1:30
случаjов не [а сообразил брзината со конкретните услови на па
тот, бидеjки продолжил да вози со несмалена брзина од 65,5 км. на
час, па и откако забележал дека сега покоjната почнала да го
преминува коловозот, ништо не презел во смисла да [а одбегне
сообрайагната несрейа, и со тоа дозволил да доjде до несаканата
последица. Значи, ако обвинетиот во случагов ги почитувал соо
брайагните прописи, односно ако го прилагодил возен-ето кон кон
кретните услови на патот, до сообрайагната несрека немаше да
догде. Мегутоа, то] така не постапил, па правилно првостепениот
суд заклучил дека обвинетиот со своето неправилно постапуватье
дозволил да доjде до сообракалната несрейв.

Стои тоа дека и сега покоjната со своето поведение -- непо
читуватье на сообрайагните прописи -- движен-е по автопатот при
донела да догде до сообрайа[ната несрейв. Мегутоа, таквото поведе
ние на покаjната не го ослободува обвинетиот од кривичната одго
ворност".

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Кж. бр. 750i73
од 26. П. 1974 година).
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116. Брзинага на моторното возило, везвчет мора да ja при
лагоди кон околноста дека од спротивна насока доага возило со
долги светла и кон околноста дека своето возило го управува (\0
соборенисветла.

УправуваlЬето на запрежно возило на jaBeH пат нойе, без
да е возилото означено со фенер и рефлексни стаила, е неправилно.

Кога до сообрайвшата несрека дошло поради горните непра
вилности, гогаш и дващата возачи се кривично едговерни за кри
вично дело од чл. 273, во врека со чл. 217 од К3.

Од образложението:
"Врховниот суд на Македониj а, по проучуватьето на списите.

жалбените наводи и предлози, како и по проучуваььето на напад
натата пресуда. нагде:

Жалбите не се основани.
Не се спорни решавачките факти, а имено, дека обвинетиот

ж., управувагни со моторното возило ШТО му било доверено со
брзина од околу 60 км. на час по патот - Тетово - Качаник, пред
селото с. требал да се размине со друго возило, кое му доатало од
спротивна насока. Притоа, не е спорно дека обвинетиот Ж., би
деjки било нойе, светлото на возилото го променил од долго на со
борено, додека светлото на возилото од спротивната насока било
големо и не соборено. Исто така, не е спорно дека во иста насока
се движело и неосветленото запрежно возило, со кое управувал 06-
винетиот с. М. На то] начин, кога обвинетиот ж. се разминал со
возилото од спротинната насока, при што не ja намалил брзината,
веднаш го видел пред себе запрежното возило, скршнал малку ле
во, а потоа удрил со предниот десен дел во задната страна на за
прежното возило, од што патникот М. И. од село с. добил такви
повреди, од кои веднаш починал. Исто така, во таа несрека до
бил тешки повреди и кон-от, ко] по два дена пцовисал,

Од горната положба Врховниот суд наога дека до несреката
дошло поради тоа што и дваjцата обвинети направиле танви про
пусти, кои го предизвикале сударот. Имено, обвинетиот ж. не [а со
образил брзината кон условите на патот и возилата, т. е. со фак
тот дека вози ноке и со соборени светла и дека од спротивна на
сока му доага возило со долги светла. Доколиу то] водел сметка за
тие околности, до несреката немаше да доjде, а и според наодот
на вештото лице брзината на'управуваното возило требал да ja
сведе на 28 км. на час, но то] така не постапил. И обвинетиот с.
не смеел да го управува запрежното возило ноке без светло и
рефлексни стакла, па така не можело возилото да се уочи, со што
и то] придонел да доjде до сообрайашата несрейа, бидеjки таквото
управуван.е е неправилно.

Поради тоа, Врховниот суд ги одбива како неосновани жал
бените наводи за погрешно и непотполно утврдена фактичка по
ложба и погрешна примена на кривичниот законик" .

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Кж. бр. 5/71).
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117. Обвинетиот Koj го руши sидот без да направи ограда на
местото каде што може, да падне материjалот, во резултат на што
дошло до поклопувазье, односно смрт на детето, врши кривичие
дело од чл. 273, ст. 4, во врека' СО чл. 270, ст. 2 од К3,' бидеjки
има свозство на одюворно лице кое еамостозно врши градежни
работи.

Од образложението:

"Правилно првостепениот суд нашол дека обвинетист А. сто
рил кривично дело, тешко дело против општата сигурност на .пу
гето од чл. 273, ст. 4 од КЗ, во вр ска со чл. 270, ст. 2 од КЗ. Судот
утврдил, а обвинетиот тоа не го оспорува, дека обвинетиот, заедно
со брат му Р., рушел еден sид од плевна на то] начин што на зи
дот ставил скала на кога се качил и при рушен-ето sидот одед
наш паднал и го поклопил тригодишното девоjче И., кое под урна
тините загинало. Во ваквото негово деj ствие стои горното кривично
дело. Во ово] случаj судот правилно го третира обвинетиот како
одговорно лице во смиела на чл. 270', ст. 1 од К3. Секое лице кое
самостотно врши какви и да било градежни работи е одговорно
лице во смисла на чл. 270, ст. 1 од К3 и е должно, при изведу
ван-ето или раководеньето на некаква градба или градежна работа,
да постапува по признатите технички правила или по прописите.
Ако вакво лице пропушти да постапи по прописите или признатите
технички правила и со тоа предизвика опасност по животот на
лугето или по имотот во поголем обем, а 'од тоа настапи тешка те
лесна повреда или смрт на едно или повейе лица, вршел кривично
дело од чл. 270, ст. 1 од К3 односно од чл. 273 од КЗ. Во случаjов
обвинетиот бил должен да постапи по прописите за рушетье на
згради, Иако обвинетиот не бил стручно лице и не знаел кои се про
писите или признати технички правила за рушен-е, тоа не го осло
бодува од кривичната одговорност, бидеjки бил должен да биде
свесен оти со нестручно рушеьье може да предизвика опасност по
животот на лугето, па морал да преземе мерки било сам, било со
помош на стручно лице, за да не предизвика опасност. Мегутоа, то]
така не постапил и видот го рушел без да направи ограда на мес
тото каде што можел да падне материjалот, односно без да вни
м:ава кон местото на рушетьето и во моментот на рушен-ето да нс
пристапува никоj. Со тоа го сторил кривичното дело за кое е огла ...
сен за виновен".

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Кж. бр. 480/62 од
3. Х!. 1962 година).
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118. Нанесувазьете на штета, со эвгвозэваэье на jавниот соо
браliаj во износ од 804.332 дин., не прететавува кривично дело
.лвшно дело против општата сигурност", предвидено во чл. 273 од
КЗ, бидеjJiи штетата не е ОД големи размери, туку кривично дело
"загрозуваlЬе на сообракаjот", предвидено во чл. 271 од К3.

Од образложението:
"По повод жалбата на обвинетиот, Врховниот суд и врз ос

нова на чл. 346 од ЗКП, [а испита првостепената пресуда во вр
ека со правилната примена на КЗ, па наjде:

Врз правилно утврдената фактичка положба, првостепениот
суд погрешно го применил Кривичниот законик на штета на обви
нетиот, кога делото го квалификувал по чл. 273, ст. 4 од КЗ. Опа
поради тоа што нанесената штета од 804.33,2 дин. не е имотна ште
та од големи размери. Штетата од 804.322 динари претставува имот
на штета од голем обем, а тоа е одбележок на кривичното дело од
чл. 271, ст. 3 од КЗ. Поради тоа, а врз основа на чл. 365 од ЗКП,
во то] поглед првостепената пресуда се преправа".

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Кж. бр. 119/64
од 2. VII. 1964 година).

119. Со оглед на гоа дека преминет преку пругата бил пат
KOj служел на неедведен броj лица, возачот на моторно возило, ко]
невнимателно управува со возилото, и заради тов доше до судир СО
возот, врши кривично дело "загрозуваlЬе на jавниот сообрайа]",
предвидено во чл. 271, ст. 1 од КЗ, а не нривично дело "загрозу
ван.е на железничкиот сообраJiaj", предвидено во чл. 271, ст. 2
одКЗ.

Од образложението:
"Не е спорно дека обвинетиот критичниот ден возел камион

и дека на преминот ка] железничката станица во с. М. се судрил
ео локомотивата на товарниот воз бр. 441, ко] одел од градот Г. кон
градот С., при ШТО во судирот 1'0 загубил животот пок. Г. I,I., ко]
се возел во камионот. При таква положба судот основано нашол дека
обвинетиот не бил доволно внимателен при преминот на пругата, и
дека е виновен за сударот, бидеjки, со оглед на своите лични сво}
ства и заниматье, бил должен при преминет на пругата да внимава
дали не минува неко] воз и со оглед на тоа дека знаел оти то]
премии не бил обезбеден со рампа. Одбраната на обвинетиот дека
видикот му бил спречен, бидеjки паралелно со пругата имало ви
сока камара од дрва и дека затоа не можел да 1'0 види возот, кога
одбрана ja повторува и во жалбата, не е основана, затоа што пра
вилно првостепениот суд нашол дека во таков случаj возачот на
моторното возило е должен, кога ке догде до преминот, да застане
и да провери дали може да мине преку пругага, односно да не
напдува нено] воз. Ако тоа 1'0 сторил, од изведените докази се
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утврдило дека ке можел да го види возот што доагал и во то] случа]
не би ja минал пругата, тук у би го пропуштил возот И не би
предизвикал судир и несрека. Не постапувагйи така, постапил
спротивно на правилата за возетье и со тоа го загрозил сообра
KajoT на то] начин што се судрил со локомотивата, при тоа го
загубил животот пок. Г. U. и со тоа сторил кривично дело од
чл. 273, ст. 4 од КЗ, во врска СО чл. 271, ст. 3 од КЗ.

Нето така, не е основан ни наводот во жалбата дека патот,
т. е. преминат не бил [авен И, дека не стоело кривично дело про
тив jавниот сообрайа], бидегки од изведените докази било утвр
дено, дека преку то] премин минале не само камионите на прет
приjатието "Аутотранспорт" - Г., во кое работел обвинетиот, ТУКУ
и други лица, посебно селаните кои преку пругата имале ниви.
Поради тоа, Врховниот суд нагде дека е правилно утврдена фак
тичката положба по делото. Мегутоа, по однос на квалификациjата
на делото, Врховниот суд наjде дека во деjствиjата на обвинетист
не стогат елементи на кривичното дело од чл. 271/П од КЗ, ТУКУ
од чл. 271/! од КЗ, бидейси со неправилното возен.е не е
загрозен железничкиот сообрайа], туку jавниот сообрайа] на пат,
и делото го преквалификувал како кривично дело од чл. 273/IV од
КЗ, во врска со чл. 271/1и rr од КЗ".

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Кж. бр. 795/63
од 28. Т. 1964година).

120. Како населена месност во смиела на чл. 10, ст. 1, т. 7 ОД
Законот за безбедност на jавниот сообр,акаj, ако за таква не е од
редено со одлука на ообранието на општината, односно ако не е
одбележано со еообр,акаjни знаци, се смета секо] простор низ ко]
минува патот ко] има редови или групи згради, кои се наотаат
од една или од двете страни, и му даваат изглед на улица, што е
од значетье за правилната примена на чл. 271 од КЗ.

Од образложението:
"Првостепениот суд непотполно [а утврдил фактичката 110"

ложба. Имено, првостепениот суд утврдува дека месноста Ра[кова
Кука претставува населено место во смисла на чл. 10, ст. 1, т. 7
од Основниот закон за безбедност на jавниот сообрайа]. Ова утвр
ДYBalЬe првостепениот суд го темели само врз признанието на об
винетиот Д., ко] на главниот претрес, покраj другото, во свогата
одбрана навел: "На местото на несрейата, во негова близина, не
сум видел дека постои некаков знак на предупредуван.е за заба
вено возен,е, но jас знам дека местото каде се случи настанот е
населено место". Мегутоа, карактерот на месноста Раткова Кука, а
во смисла на чл. 10, ст. 1, т. 7 од Законот за безбедност на [ав
ниот сообрайа], не го одредуваат возачите на моторното возило,
туку то] карактер се одредува врз основа на определени крите
риуми. Така, населените места како такви ги прогласува со свога
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одлука собранието на општината. Мегутоа, доколиу собранието не
кое населено место не го прогласило за такво, тоа уште не значи
дека, во смисла на горниот закон, таков карактер нема. За да има
таков карактер, треба да се исполнети овие услови: 1. просторот
низ ко] минува патот да е со редови или групи згради, кои се
наогаат 'од едната или од обете страни и да му даваат изглед на
улица и 2. то] простор да е обележен со сообрайагни знаци за
обележуваэье на населени места. Не е спорно дека во времето кога
се случила сообрайашата несрека. то] простор не бил обележан
со сообрайагни знаци за обележуван,е на населени места. Спорно
е дали на то] простор се наогаат групи или редови на згради за да
му даваат на патот изглед на улица? Првостепениот суд во горната
смисла ниш то не утврдил. Така, од пресудата не се гледа колку
и какви куки има на спорното место, како се тие распоредени,
дали тие му даваат изглед на улица итн., кои факти се од битно
значеьье за утврдуватьето дали то] простор може и треба да се
смета како населено место, бидегйи то] простор не е обеложан
со соодветни сообрайагни знаци. Прашатьето, .пак, дали патат на
тоа место има изглед на улица, може и треба судот да го УТПР-
дува само со помош на лица квалификувани за тоа. Такви лица се
инженери и техничари, кои имаат знаен-а од областа на урбаниз
мот - уредуваььето на населените места. Во конкретниов случа],
не само што во пресудата отсуствуваат точни утврдуватьа за бро
[от и распоредот на куките, туку отсуствува и соодветно мислен-е
на лица кои располагаат со потребните знаен,а. Сигурно е дека
првостепениот суд претходно треба да прибави извештаj од со
бранието на општина Куманово, за тоа дали местото Раткова
Кука е прогласено за населено место, или не, бидеjки ако е тоа
сторено со одлука на собранието, тогаш нема потреба од сослу
шуван.е на вешто лице.

Угврдуватьето на горниот факт, т. е. фактот дали то] про
стор каде што се случила сообрайа] ната несрека е населено место,
е од битно эначен.е, и со оглед на одбраната на обвинетиот, ко],
иако рекол дека местото го смета за населено, сепак останал при
евогага одбрана дека на тоа место нема никакво ограничувагье на
брзината со кога треба да се вози, т. е. дека стои само ограни
чуван-ето за максималната брзина на патат од 1 ред, каков што е
патат Куманова - Крива Паланка. Ово] факт е од эначетье, би
деjки доколку просторот се смета за ненаселено место, во то] слу
чаj брзината не е ограничена под 60 км. на час, па во то] случа]
не може на обвинетиот да му се стави на товар тоа што возел со
брзина од над 60 км.".

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Кж. бр.. 320/66 од
29. IX. 1966 година).
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121. Пако обвинетист возел по дождливо време без исправни
бришачи, не е кривичао одговорен за дело од чл. 273, ет. 3 од КЗ,
ако оообрвйвзната пезгода не е последица па таквото возетье, ТУКУ
на ненадешото навлегувазье на покоjниот од епоредниот пат на
главниот пат.

Од о б р а з л о ж ен и е т о:
"Врховниот суд наjде дека првостепениот суд правилно по

стапил кога обвинетиот го ослободил од обвинението за иривично
дело од чл. 273, ст. 3, во врска со чл. 271, ст. 3 од КЗ. Правилно
првостепениот суд нашол дека нема причинска врска мегу деj -
ствието на обвинетиот - употребата на возилото со ненсправни
бришачи, односно без бришачи и настанатата забранета последица
- загрозуватьето на j авниот сообрайа], така што го довел во опас
ност животот на лугето. Точно е тоа дека кривичното дело загро
зуваьье на [авниот сообрайа] се врши и со употреба на неисправ
но возило, но притоа употребата на неисправното возило треба да
биде причина за загрозуван,е на j авниот сообрайа], а со тоа и
доведуван.е во опасност животот на лугего, односно имотот од
поголем обем. Ако употребата на ненсправното возило не е при:
чина за загрозуваэьето на j авниот сообрайа], односно ако нема
причинска врска мегу настанатата забранета последица -- доведу
ван-е во опасност животот на лугето и имотот од поголем обем, и
употребата на неисправното возило, не може ни да се зборува 'За
постсен-е на кривично дело од чл. 271 од КЗ, односно за кривич
но дело загроэуван,е на j авниот сообрайа],

Во конкретниот случаj е утврдено дека на обвинетиот ВИ
дикот не му бил спречен и покраj тоа што бришачите на шофер
шагбната не работеле. Како при самото прегазуватье на покоj
ниот, така и пред тоа, врнело дожд, но притоа видливоста на во
зачот не била спречена. Непосредно пред настанот обвинетиот пре
стигнал две групи велосипедисти. Благовремено им дал сигнал и
ги минал прописно од левата страна. И тие возеле прописно на
сво'[ата десна страна. Ако неработезъето на бришачите биле при
чина, поради патан-ето на дождот, видливоста на возачот да биде
спречена, тогаш и при престигнуватьето на двете групи велоси
педисти, непосредно пред настанот, би влитаело обвинетиот и НИЕ
да не ги види. Мегутоа, не е спорно дека НИЕ ги видел, дека им
дал сигнал и дека прописно ги престигнал. Ова наедно укажуьа
дека неисправноста на возилото не била таква што неминовно му
налагала на обвинетиот да не го употребува, како што е поопи
шано во чл. 7 од Уредбата за сообрайазот на [авните патишта.

Понатаму е утврдено дека покоjниот возел по споредниот
пат и дека требало да го пресече главниот автопат и да мине на
другата страна. До самото вкрстуватье на споредниот пат со авто
патот од надвозникот имало насип, ко] благо се спуштал кон мес
тото каде што се вкрстувал :патот. При. престигнуваььето на ве
лосипедистите обвинетист на двапати дал звучни сигнали, што. е
доволно предупредуван,е дека иде возило и за оние кои евенту
ално би сакале да навлез ат од споредниот на главниот пат или,
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пак, да го пресечат главниот пат и да отидат на другата страна.
Обвинетиот, на кого видливоета, поради патазъето на дождот, не
му била спречена, го видел покоjниот на 7 метри, т. е. однена
де:ж:,како со брзина од 15-20 км. на час навлегува на автопатот
со велосипед, веднаш се обидел да го одбегне судирот со него,
прикочил и тргнал лево, па дури и во ендекот на автопатот, со
автобус полн со патници, но не успеал да го избегне судирот, та
ка што оо десниот фар од автобусот удрил во предното тркало на
велосипедот на покоjниот. При таква состоjба првостепениот С:iД
правилно наllIОЛ дека обвинетиот во конкретната ситуациjа презел
се да не догде до судирот. но ситуациjата била таква што то] не
можел да се одбегне. Значи, мегу употребата на неисправно во
зило и смртта на покоjниот нема причинска врека, т. е. смртга
на покогниот не е последица на таквата употреба, па правилно пр
востепениот суд го ослободи обвинетиот од обвинението за кривич
но дело эагрозуван.е на jавниот сообрайа] од чл. 273, ст. 3 од К3,
во врска со чл. 271,ст. 3 од К3.

Од овие причини и опширните причини на првостепениот
суд, со кои наполно е согласен, Врховниот суд нагде дека фактич
ката положба по делото правилно е утврдеиа".

(Пресуда на Врховниот суд на ир Македониjа, Кж. бр. 649/62
од 12.ХII. 1962 година).

122. Кога обвинетите дрвениот електричен столб го крепале
и со него го попречиле целиот коловоз, свесни дека со тоа соз
даваат опасност по животот на луfето и на тоа се согласиле, па
како последица на тов дошло до еообрайвша несрека во Koja теш
ко телесно бил повреден оштетениот, во таквото нивно еднесува
вье со смисленост сториле нривично дело "тешко дело против jaB
ниот сообракaj" од чл. 273, ст. 1, во врена со чл. 271, ст. 1 од КЗ.

Од образложението:
"Од самопризнанието на обвинетите и од другите докази се

утврди дека сите обвинети, без помощ од друго лице, се движеле
од с. К. кон с. д. Тие кренале и носеле бандера на одредено ра
стоjание, коза бандера била прилично тешка. Иаjпосле, кога по
ради тежината не можеле да ja носат понатаму, одлучиле да [а
постават напреку на патот и со напор, поради тежината на стол
бот, ги кренале краевите на висина од 1,10 м. Таквата постапка
на обвинетите упатува на заклучокот дека тие не биле напиени до

. таа мера за да бидат непресметливи односно да бидат со битно
смалена пресметливост. Во случаjов се работи за извесно деjству
ваьье од бес. Во случаjов обвинетите свесно деjствувале во пра
вец да за искористат бандерата за правен-е на стативи, а откако
не можеле да за носат свесно и со употреба на физичка сила за
кренале и поставиле преку патот. При таква состоjба тие биле
свесни дека со поставувазъето на бандерата преку патот созда-
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ваат опасност по животот на лугето и на тоа се согласиле, а тоа
се и последиците за постоетье на основното кривично дело од чл.
271 од КЗ, па бидеjки во случаjов при сообрайашата несрека дош
ло и до тешко повредуван-е на оштетениот, затоа стотаг одбе
пежоците на деЛО1\Оод чл. 273, ст. 1 од КЗ".

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Кж. бр. 48/74
од 6. П. 1974 година).

123. Намерно скршнувазье СО возилото влево при брзина од
70 км. на час, со цел обвинетист да ги заплаши девоjките на па
ТОТ, при ШТО прегазил една од нив, е бесно и безобвирно возен.е,
односно смислено загрозував,е на jавниот сообраl{аj од чл. 273,
ст. 2, во врека со чл. 271, ст. 1 ОД кз.

Од образложението:
"Обвинетиот е огласен за виновен затоа што критичниот ден

на критичното место, со сопотвеното моторно возило, марка "фиjат
1500" возел непрописно и неправилно, иако бил свесен дека со так
вото возен-е може да догде до настапуваьье на забранетата по
следица, на то] начин што со возилото се движел со брзина од
околу 70 км. на час, кога на левата страна во неговиот правец на
движен-е забележал група девоjки-ученички од гимназиjата, кои
биле на еднодневна екскурзига, а мегу нив била и сега покоjната,
наеднаш и намерно со возилото скршнал на левата страна од па-
тот, со намера со таквото возеьье да ги заплаши девоjките, при
што налетал со возилото и ja удрил со предната лева страна на
возилото сега покоjната, кога од здобиените повреди веднаш по
чинала. Ваквото негово поведение како учесник во сообрайагот,
според мислетьето на ово] суд, спага во категориjата на бесно во
зен.е, спротивно на прописите на Основниот закон за безбедност на
сообрайагот и со таквото свое возен-е предизвикал забранета по
следица, огледана во смртта на покоjната. Обвинетиот свесно не
се придржувал за прописите од Основниот закон за безбедност на
сообрайа] от, а со тоа што намерно скршнал влево ги крши тие
прописи, сака и создава опасност по животот и имотот на лугето.
Како таков се по] авува како извршител на кривичното дело од
чл. 271 од КЗ со смисленост. Со оглед на тоа дека во случаjов
настапила смрт на покоjната, ово] Суд смета дека е основан жал
бениот навод за погрешна примена на материj алното право, по
ради што обвинетиот го огласи за виновен за кривично· дело од
чл. 273, ст. 2, во врска со чл. 271, ст. 1 од КЗ".

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Кж. бр. 76/74).
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124. Кривичното дело загрозуван,е на jавниот сообракаj е
извршено со смисленост кога возачот на моторното возило пие,
иако знае дека непосредно му претстои возен.е и вози поднапиев,
знае дека и возилото му е без светло, иако возен.ето треба да се
изввши нойе и знае дека механизмет за ночетье му е неисправен,
па е свесен дека го загрозува сообракаjот и на тоа се соглаеил, па
бидеjки поради тоа дошло до сообрайаша несрека во ноза едно
лице го изгубило животот, то] сторил нривично дело од чл. 273,
ст. 2 во врена со чл. 271, ст. 1 ОД КЗ.

Од образложението:
"Не е основан жалбениот навод на обвинетиот дека делото го

сторил од небрежност, а не со смисленост, како што утврдил прво
степениот суд. Факгот дека обвинетиот пиел, иако знаел дека не
посредно му претстои возетье, па се ставил во поднапиена соото]ба
и во таква возел, дека знаел оти е камионот без светло, а возен.ето
треба да се изврши нойе, дека знаел оти кочниците на камионот
се неисправни, и дека поради таква положба возел на левата стра
на на патот, говори дека обвинетиот бил свесен оти може да го
загрози сообрайагот и да ги доведе во опасност животите на лу
гето и дека на тоа се согласил, што значи деjствувал со смис
леност. Околноста дека возел со средна брзина и со главата гле
дал низ прозорецот на камионот не ja менува состоjбата, бидеj
ки знаел дека му е возилото неисправно и дека не ке може да
[а одбегне или спречи евентуалната несрека. Па бидейси до танва
несрека и дошло, во кога едно лице го загубило животот, то] го
сторил делото од чл. 273, ст. 2, во. врека со чл. 241, ст. 1 од КЗ,
како што правилно е и квалификувано делото од првостепениот
суд. Поради тоа, не е основан жалбенист навод за погрешна при
мена на КЗ".

(Пресуда на Врховниот суд на HP Македони[а, Кж. бр.
697/61).

125. Возач KOj моторното ВОЗИЛО го вози назад, во сене] мо
мепт треба да има потполна и пепрекината прегледност на целиот
терен зад возилото, што е од знвчен,е за примена па чл. 273, ст.
2, во врска со чл. 271, ст. 3 ОД КЗ.

Од образложението:
"При положба во ко]а, и покра] наведеното ухажуван-е од

страна на сведокот дека може слободно да го вози камионот во
рикверц, сепак дошло до эгазуван,е на покогниот, првостепениот
суд е должен да испита дали обвинетиот навистина: презел .се за
да може возеььето на камионот во рикверц - да го изведе така
што да не доjде до эагрозуватьето на сообрайалот односно да не
доjде и до загрозувавье на животот на лугето. Така, за да може
правилно да одговори на поставеното прашагье, првостепениот суд
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-гребаше, по потреба и со увид на лице место, да утврди: каква
била конкретната положба во дворот на Управата за патишта, ка
ков бил празецот на движен-ето на камионот во рикверц; пред
кои и какви обjекти камионот требал да мине при возен-ето во
рикверц; канга прегледно ст можел да има обвинетист В. преку ле
вата страна, '~'.е. од левата врата на камионот и дали то] воопшто
имал каква и да било прегледно ст на десната страна, а посебно
каква прегледност на десната страна можел да има сведокат Х.,
ако е точно дека ово] сведок навистина му викал дека е слободно
и безопасно движеььето во рикверц. При ова првостепениот суд
пропуштил да го утврди и тоа - колку и какво раето] ание по
минал покоjниот Х. J. од моментот кога излегол од канцелариjата
(ако токму оттаму излегол) па до местото каде што е згазен од ка
мионот на обвинетиот, и притоа да утврдел дека за сета ова време
обвинетиот навистина ja имал нужната прегледност зад камионот.
Имено, при возен-ето во рикверц должност на возач на моторно
возило е, како впрочем и при возеььето напред, во секо] момен'!' да
има полна прегледно ст при возен.ето, за да не доjде до загрозу
ваьье на сообрайа] от односно до доведуван-е во опасност живо
тот и телото на луfето. Само при правилното утврдуватье на сите
овие факти и околности, ке може во случаjов правилно да се оцени
дали обвинетиот навистина през ел се што било нужно со возе
н-ето на камионот во рикверц да не го загрози j авниот сообрайа]
и телото, т. е. дали во неговото постапуван,е нема елементи на
кривично дело од чл. 271 односно 273 од КЗ".

(Решение на Врховниот суд на Македониj а, Кж. бр. 231/66
од 2. VI. 1966 година).

126. Во случаj кога пред непрегледната кривина на патот
не е поставен знак за кривина или општа опасност, возачот на
моторно возило брзината на возилото треба да ja намали и да
вози по работ на патот. Непридржуватьеге за ова правило' прет
етавува неппавилно управуваlЬе со моторно возило во смиела на
чл. 271 ОД КЗ.

Од о б р а з ло ж е н и е т о:
"Во жалбата на jавниот обвинител основано се наведува дека

фактичката положба не е правилно утврдена и дека на неа не
е правилно применет Кривичниот закон. Од извршениот увид на
лице место од страна на судот е утврдено дека кривината на
юо[а се случила сообракашата незгода не била прегледна кога
возилото се движело од Б. кон П.. и фаровите на возилото, кога ке
се нашло пред пропустот, не го осветлувале патот. Дури кога ке се
дошло на 20 метри од пропустот, можел да се осветли само дел
од левата страна. Ако е така, тогаш неправиетно е становиштето
на првостепениот суд дека обвинетиот правилно возел кога на·таа
кривина одел по средината на патат. Правило е возачот пред
секога кривина да ja намалува бреината. Ова правило важи и за
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возачот на противпожарна кола. Правило е, исто така, дека само
прегледни кривини мажат да се земаат по средината на патат, но
на непрегледни кривини возеььето мора да се врши така што кри
вината од лево се зема до самиот десен раб на патот во што по
широк лак, а кривината оддесно до самиот десен раб на патст
со што потесен лак. На вакви кривини забрането е сечегье на
кривината т. е. возен-е по средината на патат. Точно е тврдетьето
на вештото лице дека постои опасност од завлекуван,е во енде
кот, ако се вози до самиот раб на патат, но не е точно дека при
условите на ово] пат, т. е. на оваа кривина, обви:нетиот морал да
вози по средината на патот. Тоа би било точно ако не се намали
брзината во доволна мера. Мегутоа, обвинетиот требал да ja на
мали брзината. Во таков случаj сигурно не би морал да вози по
средината на патот и не би дошло до несреката. Фактот што
кривината не била обележана со знак за опасност и што не била
правилно изградена, според мислетьето на Врховниот суд, нема
такво значегье какво што му дава првостепениот суд. На секо]
возач мора да му е познато дека пред секога кривина мора да ja
намали брзината во онаа мера во кога е потребно за безбедно
преминуватье на кривината. Обвинетиот тоа требал да го стори.
Доколку кривината била полаша а исто така и времето, дотолку
повейе брзината би морала да се намали. Со мала брзина сигурно
е дека би можел да ja мине кривината без да вози по средината
на патот, според погоре наведеното правило. Оваа должност на
возачот стои и за возачот на противпожарна кола или на друга
кола кога има предимство на патот".

(Решение на Врховниот суд на Македониjа, Кж. бр. 805/63
од 30. I. 1964година).

127. Кога возачите кои 'управуваат возила во спротивни па
соки, со своите леви страни ja газат средищната линига и поради
тоа доще до челен судир на возилата, обаjцата се виновни за З3-
грезувазье на jавниот сообра){аj без оглед на тоа дали неко] од
нив ваалегол повейе или помалку на епротивнвта страна - чл.
273, ст. 5, во врека со чл. 271, ст. 3 од КЗ.

Од образложението:
"Судот наjде дека во деjствиjата на обвинетите се консуми

рани сите елементи на кривичното дело - тешко дело ПРОТ"АВ
општата сигурност, по чл. 273, ст. 5, во врска со чл. 271, ст. 3 од
КЗ. Секо] од обвинетите сам сторил по едно такво кривично дело.
Кривичните дела се сторени од небрежност во смисла на чл. 7, ст.
3 од КЗ. Имено, неправилното и непрописното возен,е на дваjцата
обвинети се состаи во тоа што при разминуватьвто на двете возила
обвинетите не се придржувале за прописите од чл. 23 од ЗП од
Основниот закон за безбедност на сообрайагот на jавните патишта.
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Според овие прописи, возачот е должен при раэминувагьето во
зилото да го управува lllTO попогодно и од cBojaTa лева страна да
остави доволно раето] ани е мегу своето возило и возилото со кое
се разминува. Во случагот и дваjцата обвинети не постапиле по
ово] пропис и го загрозиле j авниот сообрайа] и како последица
на тоа настапила смрт ка] сега покоjниот. Судот нагде дека дваj
цата обвинети во ист степен се виновни за сообрайашата несре
ка, затоа што и дваjцата со своите возила, со своите леви страни,
го зафатиле средишниот простор и непрекинатата бела линига па
патот, без да остават простор за разминуван,е. Во случагов ако
едниот од обвинетите возел на cBojaTa десна страна при размину
ван.ето и не ja допирал средишната линиjа, немало да догде до
сообрайагната несрейв. Во случаjот вината на едниот возач-обви
нет, не [а исклучува вината на другист обвинет".

(Ово] став на Окружниот суд во Скопjе (К. бр. 13,2/73 од
21. VI. 1973 година) е прифатен и од Врховниот суд на Македо
ниjа со пресудата Кж. бр. 610/73 од 5. П. 1974 година).

128. Возачот на моторно возило кривично е одговорен за кри
вично дело од чл. 271 ОД КЗ и тогаш кога предизвикал сообра
l{ajHa несрейв поради тоа што предолжил да вози пако бил за
слепен од фаровите на друго возило, бидеjl{и во танва сообра'kаj
на ситуациjа тoj е должен да го запре своето возило.

Од образложението:
"Имено, стои кривичното дело за кое обвинетиот бил огла

сен за виновен, бидеjки правилно првостепениот суд резонува дека,
без оглед на тоа што обвинетиот бил заслепен од фаровите на
друго возило, то] е виновен за тоа што со ево]от мотор налетал на
оштетениот, бидеjки бил должен веднаш lllTOM бил заслепен да
престане со возен-ето и да го запре возилото, бидеjки знаел и ви
дел дека пред него се движи група пешаци, во кои може да се
удри. Не е основан жалбениот навод дека то] поради заслепено
ста не можел да го запре возилото. Заслепеноста не му пречела
да го запре возилото, бидегйи тоа е мажно да се стори и без да
се гледа. Обвинетиот, мегутоа, такво нешто не сторил, туку про
должил да вози без преглед на патот. Затоа оправдано е натден
за виновен за кривичното дело эагрозуватье на j авниот сообрайа],
односно тешко дело против jавниот сообрайа], од чл. 273, ст. 3
од КЗ, во врска со чл. 271, ст. 3 од КЗ".

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Кж. бр. 640/61
од 8. ХП. 1961 година).
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129. Кривично дело од чл. 273, ст. 4 ОД К3, во врска со ЧЛ.
271, ст. 3 од КЗ не стои, ако при неправилното и непрепиено :80-
зезье не е повредено некое друго лице, ТУКУ само обвинетиот _
возачот, а пригоа не е причинета материjална штета од пого
леми размери.

Од образложението:

"Во пресудата не се наведени причините за решавачките
факти. Имено, од наведениот диспозитив не се знае зошто 06-
винетиот е огласен за виновен за кривично дело - тешко дело
против општата сигурност од чл. 273, ст. 4, во врска со чл. 271,
ст. 1 од КЗ. Според ово] член од Кривичниот закон, за да
постои ова кривично дело нужно е сторителот со непрописно и
неправилно возенье, со употреба на неисправно возило, со оште
туватье на мостови, патишта или улици, со ставатье пречки или
на други начин да го загрози jавниот сообрайа] така што да
настапи тешка телесна повреда на некое лице или да настапи
имотна штета од големи размери. Значи, како последица, а кога
е истовремено и елемент на ова нривично дело, се [авува тешко
телесно повредуван-е на некое лице или настапуваььв на имотна
штета од големи размери. Во диспозитивот, освен што е речено
"при што е нанесена штета на камионот со бугарска регистрациjа,
а исто така и штета на камионот со но] управувал обвинетиот",
ништо конкретно не е речено каква штета е причинета. Од дру_
га страна, од диспозитивот на пресудата се гледа дека тешко те
лесно бил повреден самиот обвинет. Како што беше погоре речено,
ова кривично дело постои и кога некое лице тешко телесно е по
вредено. Повредуваььвто на тоа лице треба да биде како после
дица на деjноста на сторителот на кривичното дело, Т. е. треба
да биде повредено друго лице. Доколку не е повредено друго ли
це, ова кривично дело не може ни да постои. Од овие причини, а за
да се отстрани наведената повреда, Врховниот суд ja укина ПРВО

степената пресуда и предметот го врати на првостепениот суд на
повторно разгледуватье и одлучувагье".

(Решение на Врховниот суд на Македониjа, Кж. бр. 10/66
од 7. IV. 1966година).

130. Не е неправилно возен-е во смиела на член 271, ст. 1
од КЗ кога обвинетиот како возач и учееник во jавниот еосбрв
iaj, возеjiи со дозволена брзина, не бил ВО обjективна межвоет,
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од моментот кога забележал дека пешавот етапува на коловозот,
да го запре возилото ИЛИ на друг начин да го' одбегне судирот
и прегазувазьето.

Од о б р а з л о ж е н и е т с:
"Неправилно возен,е се смета она возен.е, кое, строго зе

ма] ки, не е во спротивност со неко] пропис, но е во· спротин
ност со правилото дека секо] учесник во j авниот еообрайа] треба
да презема се што е во конкретната ситуациjа потребно за да се
одбегне сообрайашата несрека.

Во деj ствието на обвинетиот не постои такво возеьье. Имено,
од наодот на вештото лице се вади заклучок дека обвинетиот
и кога би го забележал преминуван-ето на пешакот во моментот
кога пешакот го направил првиот чекор на коловозната површина,
со цел да ja премине улицата, сепак судирот би бил неминовеп,
поради тоа што на сега покоjната и биле потребни 2,1 секунда
за да го измине растоjанието во зоната на судирот, додека, пак,
самото' сопиран-е на автомобилот би траело 2,2 секунди, и тоа без
да се земе предвид времето потребно за реагиран-е. Ова значи
дека обвинетиот и да ja видел сега покоjната кога го сторила
првиот чекор кон коловозната површина, иано возел со прилаго
дена брзина за то] дел на улицата, не можел да преземе ништо
за да го одбегне еудирот, биде[йи времето потребно за закочуван,е
на возилото било поголемо од времето потребно на пешакот да
доjде до точката на судирот. Од тоа произлегува -дека обвинетиот
не пропуштил ниш то што би требало да го преземе во конкрет
ната ситуациjа за да се одбегне сообрайашата несрека. Затоа ово]
суд наога дека во неговото возетье нема и неправилно возегье,

И пешаците се учесници во сообрайают, па и тие се должни
да водат сметка за неговата безбедност. Вистина, во конкретни:ов
случаj се работи за стар човек, но како што изj авуваат оштете
ните сега пок. сепак била здрава и способна, што значи дека
можела да ja сфати опасноста од загрозуван,е на jавниот соо
брайа] и била должна да го види возилото што било во движетье
и да го пропушти, особено кога во правец на нетзиното движеэье
преку улицата нема ло пешачки премин.

Од сето тоа произлетува дека не е докажано оти во деj
ствието на обвинетиот стои непрописно или неправилно возен.е,
што е битен елемент за постоетье на кривична одговорност за де,;;.
лото кое на обвинетиот му е ставено на товар, па затоа ово] суд,
во смиела на чл. 321, т. 3 од ЗКП, го' ослободи обвинетиот од обви
нението".

(Пресуда на Окружен суд во Скопjе К. бр. 3.49/72 од 10. IX.
1973 година потврдена со пресуда на Врховниот суд на Македо
ниj а Кж. бр. 123/74)
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131. Обвинетиот, K6j со. непраВИЛНОТ6размивтвыье со ве
зило од епротивев правец, Г6 удрил евоето моторно. во.ЗИЛ6во. ка
мените браници па патот, а потоа возилото се превртело, при
што. поишвиет ja отворил вратата за да ековие при што. бил згме
чен, е одговорен и за оваа последица, дури и под претпоставка
дека до. неа не би дошло ако. покошиот не се обидел да сконие
од камионот, бидеjliи таквата соегозба е предизвикана со. непра
вилвото разминуван,е, - па со тоа сторил кривичао дело од чл.
273, ст. 5, во. врека со.чл. 271, ст. 3 од КЗ.

Од образложението:
"Неоснован е жалбениот навод дека потешката последица на

стапила по вина на сега покогиист J., ко] сам ja отворил вратата
на кабината и скокнал, но потоа бил згмечен од десниот бок на
камионот. Од исказите на вештите лица, а посебно од увидот на
лице место, неспорно е установено дека вратата можела да се
'Отвори при превртуватьето, а при паган-ето на телото да се за
твори. При таква положба дури и да се прифати одбраната, нор
мално е што сега пок. J., гледагйи ja опасноста по свогот живот,
скокнал, во кога положба бил доведен и то] поради непрописното
возеьье на возилото од страна на обвинетиот. Значи, и да се при
ми како точна тезата на одбраната дека покогниот сам [а отворил
вратата за да скокне, таквото негово однесувагье не [а исклу
чува одговорноста на обвинетиот, со чии противправни деjствиjа
е доведен во опасност неговиот живот. Оваа последица, смртта на
сега пок. J., според тоа, природно се [авува како последица на
причинската низа од деjствиjа на обвинетиот, а не од невнима
ние на сега ПОК. J. Таа последица, потешката последица на ос
новното дело од чл. 271, ст. 3 од ЗКП, обвинетиот можел да [а
предвиди, но лекомислено сметал дека таа ке jа отстрани со деj
ствигата изнесени погоре. Затоа во деjствиjата на обвинетиот се
содржани елементи на кривичното дело од чл. 273, ст. 5, во врска
'со чл. 271, ст. 3 од КЗ, па од тие причини ово] суд ja одби жал
бата како неоснована".

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Кж. бр. 441/69
сд 30. т. 1970година).

132. Т6ваР6Т што. бил ставен В6 приколквта, а ноз за надми
нувал висината на страниците, морал да биде обезбеден од па
тан,е СООврзуватье или на друг соодветен начин. Спретивното по
етапуван,е прететавува конкретна опасност за лицата што. се во
зат врз тoj товар како и за другите учесници во. С6о.браliаj6Т.

ОД6брувзIЬето врз така товврено возило. да се качат и возат
патници е опасно. Упр,авуваlЬето. со. возило во. рикверц, во. кри
вина со. го.лема стрмина, со. товар што ги надминува страниците
на ПРИК6лката, така што. П6ради наКЛОН6Тпри K6j едната страIlа
се издигнала Т6ЛКУшто. то.ваР6Т по.чнал да пага, претставува не-
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прилагодено возезье кон условите на патот, возилото и теренот,
при што испвбан.ето па патниците и врз еден од нив и па това
рот, од што наетапила смрт - е последица на непрописното и
неправилното упрввувввье со возилото, со што е сторено кри
вично дело од чл. 273, ст. 5, во врека со чл. 271, ст. 3 од К3.

Од образложението:
"Од изведените докази првостепениот суд потполно и пра

вилно ja утврдил фактичката состоjба и со тоа што обвинетиот
го огласил за виновен за погоре наведеното кривично дело пра
вилно го применил Кривичниот законик, бидеjки и според наога
тьето на Врховниот суд во неговото деjствие стотаг сите одбеле
жоци на кривичното дело. Имено, од мислен-ето изнесено во сек
циониот протокол на Институтот за судска медицина и кримина
листика - Скопjе, бр. 3419/209-67 од 2. XI. 1967 година, е видно
дека покрогниот Т. починал од насипна смрт, поради заживотно здо
биван-е на многуброjни повреди по телото и главата, а кои повре
ди, не е спорно, се здобиени во несрейата. Според тоа, жалбениот
навод дека смртта не е во причинска врска со деjствието и не
среката - е неоснован, без оглед на тоа што е констатирано дека
ка] сега покоjниот, поради промените во мозокот идолгото ле
жезье, следствие на што било отежано дишеььето и предизвикана
слаба вентилацига на белите дробови, се развило и тнотно воспа
ление на белите дробови. Исто така, не е основан ни жалбенист
навод дека во случаjов немало вина до обвинетиот за неправилно
и непрописно возеьье. Toj на товарот со дрва во приколката од
тракторот не смеел да превезува и патници, а посебно тоа не смеел
да го прави на местото на настанот, бидегйи требало во рикверц
да се совлада кривина на пат, со голем наклон и во доста лоша
состоjба, кое возен-е на тоа место, со приколка мошне високо
натоварена, било нрагнс ризично. Според тоа, обвинетиот е вино
вен затоа што не проверил дали патниците се симнале и што се
потпрал само на зборот .лера]", изговорен од патниците во МО
ментот кога им рекол, како што утврдил првостепениот суд, да
се симнат од товарат. Како што нашол првостепениот суд, а што
произлетува и од мислен.ето на вештото лице инж. С. С., дадено
по извршената реконструкциjа на настанат, обвинетист бил дол
жен со сигурност да се увери дали патниците се симнале од при
колката и потоа да вози во рикверц, но во никоj случаj не смеел
да вози ако во тоа оо сигурност не се уверил или ако утврдил
дека патниците не се симнале или не сакаат да се симнат, би
деjки ризикот бил голем со оглед на условите на местото на на
станат. Ова утврдуватье и наоган,е на првостепениот суд го при
файа и Врховниот суд И наога дека обвинетист лекомислено сме
тал дека .нема да настапи забранета последица, иако бил свесен,
или бил должен и можел, според' личните ево]ства и дадените
околности, да биде свесен дека може да настапи забранетата по
следица".

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Кж. бр. 306/69
од 11.VП. 1969година).
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133. Со тоа што обвинетиот ja доверил свшата товар ва за
прежна кола па оштетените деца и притов дошло до пагазье на
децата од колата и настапилв смрт ва едното, тoj го загрозил jaB
ниот сообрайа], односно сторил кривично дело од чл. 273, ст. 5, во
врека СО чл. 271, ст. 3 од КЗ.

Од образложението:
"ПОВИКУВaIьетона тоа дека обвинетиот не е директен учес

ник во сообракагот - не е од значен.е, бидеjки и без такното
учество може да догде до загроэуван,е на сообракагот. Имено, во
член 271, ст. 1 од КЗ е предвидено, покраj од директните учесници,
загрозуван,е и на друг начин. Токму така обвинетиот го загрозил
[авниот сообрайа], бидегйи ги доверил кон-ите и возилото на не
способни лица, во случа] ов на деца од 11 и 9 години, а што не
смеел да го стори. При таква положба, обвинетиот, иако не бил
свесен за можноста дека Re настапи забранета последица, сепак
според околностите и своите лични CBOj ства, бил должен и мо
жел да биде свесен за таквата можност односно дека ке го за
грози [авниот сообраКаj. Затоа Врховниот суд смета дека фактич
ната положба по делото е правилно утврдена и на неа правилно
е применет и Кривичниот законик, кога обвинетист е огласен за
виновен и осуден за кривично дело од чл. 273, ст. 5, во врска со чл.
271, ст. 3 од КЗ.

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Кж. бр. 261Ю7
од 17.\1. 1968година).

134. Возачот на моторно возило е должен, кога во пресрет
му доага пешак, за кого со сигурност не може да се верува да
нормално и на вообичаен начин l{e се однесува на сообраl{аjницата
поради физичките и психичките свшетва, своето везевье да 1'0
прилагоди така што да не го. доведува во опасност животот на пе
шаците од ово] вид (немейви, стари, слепи или мали деца). Кога
обвинетист видел дека со .трчшье и кренати раци во пресрет на
идува две И пол годишно дете, Toj. требал возен-ето да го оообра
зи така што во секо] момент возилото да го запре, а не да очекува
од детето правилно одвествав-е во сообраl{аjот, па бидеjl{и дошло
до неерейата, .тoj го сторил кривичното дело од чл. 273, ст. 5, во
врека со чл. 271, ст. 3 од КЗ.

Од образложението:
"Неоснован е жалбениот навод на обвинетиот дека првосте

пениот суд го повредил Кривичниот закон кога при установената
положба нашол дека во деjствието на обвинетиот стозат одбележо
ци на кривично дело од чл. 273, ст. 5, во врска со чл. 271, ст. 3
од КЗ. Притоа, првостепениот суд правилно ги ценел прописите на
Законот за безбедност на jавните патишта - чл. 11 и 12 од Ос
новниот закон, наогаjки дека обвинетиот при конкретните услови
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требало да го сообрази возен-ето, а по потреба во секо] момент да
ги преземе потребните мерки за отстранувагье на опасноста. По
грешно е правното становиште истакнато во жалбата на обви
нетиот дека то] како возач не бил должен да преземе мерки над
вор од оние што ги през ел, а заради евентуалното отстрануван,е
на опасноста од нагло скршнуван,е во движеььвто на сега покогного
дете, кое наводно сакало да ja претрча улицата и да се фати за
камионот, Навистина, возачот на моторно возило на jавните па
тишта во голем броj случаи се потпира врз довербата што треба да
постои мегу учеениците во сообрайа] от, па и пешаците, во смиела
на тоа дека секо] од нив ке постапува на начин со ко] не ja до
ведуваат во опасност сигурноста на сообракагот и безбедноста
на лугето. Мегутоа, прифатено е становиштето, за кое се при
држува и ово] суд, дека возачот на моторно возило е должен, во
случаj кога во пресрет му доага пешак, за кого со сигурност не
може да се верува дека то] нормално и вообичаено се одвесува
поради неговите психични или физички мани, своето возен.е да го
насочи така што да не го доведува во опасност животот на пеша
ците од ово] вид (немойни, стари, глувонеми, слепи или мали деца).
Во конкретниов случа] обвинетиот, штом забележал дека во пре
срет, трчагйи со кренати раце, му доага детето - сега покоjпиот
Т., кое било старо 2,5 години, то] требало возетьето да го прила
годи така што секо] момент да може да j а отстрани опасноста,
условена од ненадеjното скршнуваьье на детето во правец кон во
зилото. Во случагов вообичаената доверба не е адекватна, би
деjки детето имало две и пол години, кое нема формирано прет
стави за простор, опасност итн., па не може да се земе како основ
за ослободуван,е од одговорност на обвинетиот. Токму обратно, то]
бил должен да ги предвиди такните околности, да преземе мерки
за да не настапи последицата".

(Пресуда на Врховниот суд на Македони [а, Кж. бр. 411/в9
од 19. 1. 1970 година).

135. Штетата од 120.000динари, настаната како последица на
сообраIiаjната неерейв што ja предизвикал обвиветиот, прететаву
ва имотна штета од големи размери, во смиела на чл. 273 од КЗ.
I

Од образложението:
"Обвинетиот непрописно возел со моторното возило и по то]

пат го загрозил j авниот сообрайа] и го довел во опасност живогот
на минувачите, па како последица на таквото негово возеIЬе, оште
тениот Ч. добил потрес на мозокот, кое се смета эа тешка телес
на повреда. Не само тоа, и имотната штета што ja причинил обви
нетиот со своето деjствие, оштетувагйи ги двете моторни возила со
околу 120.000 динари, претставува штета од поголем размер".

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Кж. бр. 322/69
од 3. Х. 1969 година).
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136. Нанесената штета на камиовот при сообр'акаjна несрейв
во износ од 10.000,00 динари се смета за штета од поголем обем,
а не и штета од голем размер, па затов при поетеен-ето и на дру
гите елементи на КРИВИЧНОТО' дело звгрозувазъе на jавииот еео
бракаj - обвинетиот врши КРИВИЧНО' дело од чл. 271, ст. 1 ОД
КЗ, а не тешко дело против општата сигурност од чл. 273, ст. 1
од КЗ.

Од образложението:
"Од друга страна, со оглед на утврдената висина на штетата

на камионот - 1.000.000ст. динари, очигледно е дека се работи за
сума од поголем обем, како што е предвидено во ст. 1 од чл.
271, а не и за сума од голем размер, како што тоа предвидува
чл. 273, ст. 1 од КЗ, па затоа и нема место за примена и на чл.
273 од КЗ, како што тоа го сторил првостепениот суд, па поради
тоа нападнатата пресуда требаше и по службена должност да
се преиначи во горната смисла".

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Кж. бр. 518/63
од 12. VШ. 1963година).

137. СО' тоа што обвинетиот зел учество во демонстрациите
кои имале неприjателски и шовинистички карактер, на TOj начин
што се движел со демонстрантите, фрлил два камена и една лет
ва по милиционерите кои го обезбедувале редот, па ги наренол
"фашисти", - не извршил кривичне деле "неприjателска пропа
ганда", предвидено во чл. 118, ст. 1 од КЗ, туку кривичао дело
"учество во група KO'ja спречила службено лице ВО' вршевьето па
службено деjствие" - предвидено во чл. 290, ст. 1 од КЗ.

Од образложението:
"Жалбата е основана.
Првостепениот суд утврдил дека обвинетиот "зел учество во

демонстрациите кои имале неприjателски и шовинистички карак
тер на то] начин што се приклучил кон демонстрантите ка] гим
назигата. па отишле до Шарена намига, Комитетот и плоштадот,
каде што то] се обидел да истакне албанско знаме, а потоа ка] ду
канот на С. J. фрлил два камена и една летва во дуйанет и по
милиционерот ко] го обезбедувал редот, при што ги нарекол "Фа
шисти", а извикувал и "долу шовинисти, бараме слобода". Прво
степениот суд нашол дека со овие де]стви]а обвинетиот сторил
кривично дело од чл. 118, ст. 1 од КЗ. Врховниот суд наога дека
во тие деjаниjа не стозат одбележоци на кривичното дело од чл.
118, ст. 1 од КЗ, бидеjки со деjствиjата на обвинетиот не се по
викува нити поттикнува на насилна и противуставна промена на
општественото и државното уредуватье, на соборуван-е на прет
ставничките тела или нивните политичко-извршни органи, на раз
биван,е на братството и единството или на национална нерамно-
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правност" ... итн. Мегутоа, во деjствиjата на обвинетиот стогат
одбележоците на кривичното дело од чл. 290, ст. 1 од КЗ, бидеjки
то] зел учество во групата луге на начин како што е тоа опишано
во првостепената пресуда. а кога група луге ги спречиле припад
ниците на службата за jaвHa безбедност во воспоставуватьето на
j авниот ред. Дека обвинетиот бил еден од активните лица во спре
чуван-ето на воспоставувагьето на редот, особено се гледа од ис
казот на сведокот, командир на станицата на милициjата, ко] из
jавил: "Во еден момент се обрнав кон обвинетиот и другите за
да се растурат, но тие не ме послушаа"; и од исказот на другист
сведок, ко] изjавил: "Обвинетиот воопште не сакаше да чуе да
се повлече од пред куката на С., туку извикуваше пароли, не на
речуваше фашисти и фрлаше со каметьа".

Од тие причини Врховниот суд наога дека првостепениот
суд погрешно го квалификувал делото, поради што првостепената
пресуда е преправена. Со оглед на тоа дека општествената опас
ност на кривичното дело од чл. 290, ст. 1 е помала од опште
ствената опасност на кривичното дело од чл. 118, ст. 1 од КЗ, за
тоа изречената каз на се [авува како неадекватна, поради што и
ВО то] однос првостепената пресуда се преправа. Притоа, Врхов
ниот суд го осудил обвинетиот на казна затвор во траен,е од 9
месеци, оо уверение дека со вака одмерената казна ке се постигнат
целите на казнуватьето, предвидени во чл. 3 од КЗ".

(Пресуда на Врховниот суд на Македониj а Кж. бр. 284/69
од 3. VII. 1969година).

138. Не стои нривичното дело употр,еба на jавиа иеправа,
предвидено во чл. 306, ст. 3 од КЗ, ако исправага само по еодр
жина не е вистинита, а инаку е издадена од надлежниот орган.

Лицето кое употребува ваква исправа би можело евентуално
да одговара како подбуцнувач или помагач на кривичното дело __
фалсификат на исправа, предвидено во чл. 319, ст. 1 од КЗ, ако
го навел службеното лице да состави таква иеправа или му пома
гал во тоа. Во други случаи употребата може да прететавува само
некое друго кривично дело.

Од образложението:
"Откако Врховниот суд ja разгледа обжалената пресуда со

сите списи кон делото, ценеjки ги притоа жалбените наводи, од
лучи како во диспозитивот на решението.

Стои наводот во жалбата на обвинетиот дека фактичката по
ложба е непотполно и погрешно утврдена. Првостепениот суд се
задоволил само со утврдуватьето дека содржината на дипломата
е неточна, а имено, дека обвинетиот не го посетувал курсот во
Прилеп за трактористи, ниту пак полагал испит за тракторист
аматер. Според наогатьето на ово] суд, примарно е да се утврди
КО] ja составил дипломата, чии се потписите на неа (секретар,
претседател) и ко] го ставил печатот. Од утврденото зависи дали
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обвинетиот :[10 извршил делото за кое е огласен за виновен ИЛИ,
пак, некое друго кривично дело. Ако е дипломата издадена од
Авто-мото еоjузот и потписите се на лицата кои на неа фигури
раат, а само содржината е невистинита, но кога е напишана од
потпишаните лица или од други со нивна согласност, тогаш имаме
фалсификат од чл. З19 на КЗ, па обвинетист не би можел да од
говара за кривично дело употреба на фалсификувана исправа -
од чл. З06, ст. 3 на КЗ, за какво дело бил ссуден од првостепе
ниот суд. За постоеьье на кривично дело 'Од чл. З06 на К3, потреб
но е да постои материгален фалсификат, а имено, да ее направи
лажна иеправа или да се преиначи права. Тоа значи да се на
прави иеправа спротивно на волгага на оно] што фигурира како
издавач на исправата, а имено, да се стави потпие од друго лице
спротивнс на неговата волга или во потпишана исправа, спротивнс
на потпишувачот, да се внесе друга содржина односно нешто да
се допише или избрише, со што битно би се изменил карактерот
на исправата. Употреба на таквата исправа прететавува кривич
но дело од чл. 306 на К3. Ако се утврди дека обвинетиот или
неко] друг по негов наговор [а составил дипломата како да е
издадена од погоре означениот Соjуз, [а потпишал со сво] потпие
и успеал да го стави печатот и обвинетиот таквата исправа ja
употребеше, тогаш можеше да станува эбор за ова кривично дело.
Ако се установи дека обвинетиот ги поттикнувал потпишувачите
(доколку, се разбира, потписите се на лицата кои се означени 11
ги вршеле функциите секретар и претседател или биле овластени
да се потпишуваат за секретар и претседател), тогаш обвинетиот
би можел да одговара за поттикнувагье на вршеьье кривично дело
од чл. 319, ст. 1 од К3".

(Врховен суд на НРМ - 4. Х. 1962 година, Кж. бр. 512/6~).

139. Дополнително внесуван.е на иззава во градежвиет днев
ник без еегласвест на поравещните потпиеници, прететавува кри
вично дело фалсификуватье на иеправа, предвидено во чл. 30'6, ст.
3 од К3, а не кривично дело песебни случаи на фвлеифинуватье
на неправа .предвидено во чл. 30'7, ст. 1 од К3.

Од образложението:
"Врховниот суд наога:
Првостепениот суд правилно утврдил дека обвинетиот во

градежвист дневник на електричното претприjатие "Маврово", на
страна 35, составена и потпишана од составувачот, инвеститорот и
изведувачот на 20. ХП. 1957 година, по 2 години т. е. во ноември
1959 година, а во рубриката "соопштениjа-приговори", неовластено
внел дека ископот извршен во 1957 година, по свогата цврстина,
структура и материjал, бил ист како и ископот од 1956 година,
КО] ка] изведувачот се третира каюо работа од екстра тунелска
класа. Ова де] ствие првостепениот суд го квалификувал како
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кривично дело .люсебни случаи на фалсификуваьье на исправа",
предвидено во чл. 307, ст. 1 од КЗ. Врховниот суд наога дека е
погрешно применет кривичниот законик. Имено, во чл. 28, ст. 3
од Уредбата за граден-е ("Службен лист на ФНРJ" бр. 32/58) е
предвидено воден-е на градежен дневник, 'како и лицата што го
потпишуваат. Значи, градежната книга се води врз основа на од
реден пропис. Градежниот дневник го потпишуваат: составувачот,
инвеститорот и изведувачот. Тоа значи дека градежвист дневник
е полноважен и може да служи како доказ, ако е потпишан ;од
сите лица кои се должни тоа да го сторат. Содржината на книгата
мора да им биде позната на овие лица пред да За потпишат. 'По
потпишуватьето на книгата никоj не може да внесува измени без
согласност на потпишаните. А допишаното за менува оодржината
на градежниот дневник и создава претпоставки дека изведувачот
има право да наплати поголем износ, т. е. од значезье е за прав
ниот промет. Според тоа, обвинетиот, ко] е составувач на гра
дежниот дневник, во оваа книга, коза се води врз основа на од
реден пропис, внесува невистинити податоци кои се од значен.е
за правниот промет и кои можат да служат како доказ. Во овие
деjствиjа, според наогатьето на Врховниот суд, стозат одбележо
ците на кривичното дело од чл. 306, ст. 3 од КЗ, а не од' чл. 307,
ст. 1 од КЗ. Кривичното дело од чл. 307, ст. 1, т. 1, од К3 го
врши лице што на .лчекаква хартиjа, бланкет или некаков друг
предмет на ко] некое лице ставило CBOj потпис, неовластено го
пополни со некаква изjава што има вредност за правните сдноси",
Значи, на хартиjата, бланкетот и предметот не постои никаква
содржина, А во конкретниов случаj градежиист дневник со свогата
содржина бил заверен од потписниците, па со внесената изjава
само е изменета таа содржина, т. е. книгата што се води врз ос
нова на пропис е преиначена. А тоа е содржината на кривичното
дело од чл. 306, ст. 3 од К3. Поради тоа, а врз основа на чл. 3~5
од ЗКП. Врховниот суд ja преиначи првостепената пресуда во
горната смисла".

(Пресуда на Врховниот суд на НРМ - Кж. бр. 172/61).

140. Отавазъето ва печат и штембил на хартиjа за праветье
на лажно полномошпо од службено лице при вршетьето на служ
бена должност, а кое е надлежен да 1'0 издаде директорот, прет
етавува кривично дело "фалсификуваJЬе на неправа" од чл. 306~
ст. 3 од К3, а не кривично дело од чл. 319 од К3.

Од образложението:
"Врховниот суд, по повод жалбата на jавниот обвинител,

а по службена должност, нагде дека во деjствието опишано под.
т. 2 во првостепената пресуда се консумирани елементите на едно
продолжено кривично дело - фалсификуванье на исправа од чл;
306, ст. 3, од КЗ, а не е кривично дело од чл. 319 од К3, како што
нашол првостепениот суд. За да стои кривично дело фалсифику-
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ваьье и уништуваьье на службени исправи, книга или спис од чл.
319 од К3, потребно е субjектот на кривичното дело да има по
себни свогетва во службата во однос на предметот на кривич
ното дело. Kaj кривичното дело од чл. 319 од К3 исправата не е
лажна во материjална смисла, потписот на службеното лице е
вистинит, штембилот на исправата енавистина службен, а ие
правата е стварно составена во вршетьето на службената долж
ност. Kaj тоа дело е битно содржината на исправата да е невн
етинита. Според тоа, ако службеното лице при вршетьето на сво
[ата службена должност состави лажна исправа во смисла на кри
вично дело материjално фалсификуватье, т. е. ако фалсификува
потпие на некое друго службено лице, ако преправи [авна или
приватна исправа, во сите тие случаи сторителот не врши кри
вично дело од чл. 319, туку кривично дело од чл. 306 од К3. Об
винетиот со своите деjствиjа кои се состогат во составуван,е на
полномошно на кое го потпишал директорат на претприjатието,
пополнуван.е на бланко-чек и потпишуван.е на него името на ди
ректорат, ставан-е печати и штембили на повейе парчин-а хартига
за составуван-е на полномошна по потреба, сторил кривично дело
од чл. 306, ст. 3 од К3".

(Пресуда на ВСМ, Кж. бр. 838/63, од 9. 1. 1964 година).

141. Како jaBHa иеправа, во смиела на чл. 306 СТ. 3, од КЗ,
може да се смета и иеправа издадена од стопанска организацига
во вршетьето ва jaBHa служба, но не и во вршетьето на стопан
ска дешост,

Според тоз, автобуската карта не може да се смета за jавиа
исправа во смиела на чл. 306, СТ. 3 од КЗ.

Од образложението:
"Стои жалбениот навод на дваjцата обвинети за повреда на

К3 - чл. 344 од 3КП. Првостепениот суд погрешил кога нашол
дека автобуската карта прететавува [авна исправа, па делото го
квалификувал по чл. 306, ст. 3 од КЗ. Жалителите не се во право
кога смета ат дека jавни исправи мажат да издаваат само држав
ните органи и установи, а не и стопанските претприjатиjа. Висти
на е дека сите исправи што ги издаваат стопанските претприjа
тиj а не се j авни исправи, мегутоа, како jавна исправа во смисла
на чл. 306, ст. 3 од КЗ може да се смета и исправа издадена од
стопанска организаци] а во вршетьето на j авна служба, но не и во
вршеььето на чисто стопански деjности. Бидетйи во конкретниов
случаj автобуската карта е издадена од стопанска организаця] а,
не во вршетье на [авна служба, туку во вршеьье на чисто стопан
ска деjност, затоа автобуската карта не може да се смета како
jавна исправа во смисла на чл. 306, ст. 3 од КЗ" .

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа - Скопjе, Кж.
бр. 736/63 од 25. Х. 1963. година).
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142. Кривичното дело фалсификуваlЬе на неправи, предви
цено во чл. 306 од КЗ, стои и тогаш кога е преправана само циф
рата на чековвиет износ на пари, без оглед на тоа што не е пре
правен чековниот износ напишан со букви.

Од образложението:
"Врховниот суд ja одбил жалбата како неоснована и за тоа

ги дал овие причини:
Неспорно е утврдено дека обвинетиот Р. во чекот бр. 047935

од 14. ХП. 1963 година, издаден од Комуналната банка - С., изно
сите напишани со цифри ги преправил од 25.000 на 250.000 дин.,
додавазйи по една нула. Бака преправениот чек и го реализирал.
Притоа не е спорно дека износот напишан со букви "дваесет и
пет илj ади динари" не го преправил.

Точен е наводот во жалбата дека согласно чл. 23 ОД Зако
нот за чекот, а во врека со чл. 6 од Законот за меницата, "ако
меничниот износ е напишан со букви и цифри, во случаj на не
согласност важи сумата напишана со букви". Мегутоа, од тоа :пе
може да се извлече заклучок дека за сигурен, брз и ефикасен
промет со чековите нема никаква правна важност износот напи
шан со цифри, па дека преправан.ето на то] износ не го загро
зува правниот сообраКаj. Напротив, и износите напишани со цифри
се од несомнена важност за брзиот и поеитурен промет, па пре
правагьето на тие за чекот суштествени елементи, а потоа и упо
требата на така преправениот чек, прететавува кривично дело од
чл. 306. ст. 3 од КЗ.

Жалбениот навод дека тоа преправане нема никаков одраз
во прометот и дека тоа не прететавува подобен обид, е без основ.
Самиот факт дека обвинетиот успеал чекот да го употреби, гово
ри оти таквиот фалсификат не само што е подобен, туку и пре
дизвикал нарушуван,а во прометот. Според тоа, според наогаььето
и на Врховниот суд, преправатьето на чековните износи напишани
и само со цифри, иако чековниот износ напишан со букви не е
преправен, прететавува кривично дело "фалсификуваIЬе на ис
права", предвидени во чл. 306, ст. 3 од КЗ, бидеjки и тие еле
менти придонесуваат и имаат особено значезье за брзиот и сигур
ниот правен промет со ваков вид платежни средства.

Поради тоа, не стои жалбениот навод дека првостепениот
суд го огласил за виновен обвинетиот за дело кое не е извршено".

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Кж. бр. 346/64
од 24. IX. 1964година).

121



143. За постоезье на дело од чл. 305, ст. 3 од КЗ ве е битно
ко] ги правел лажните зарови кои обвинетите ги употребиле при
игразъето на комар. Доволно е тие да биле свеени дека се лвжни
и при играв-ето со нив се послужиле.

Од образложението:
"Неосновано е тврдетьето во жалбата на обвинетиот дека то]

заровите не ги правел за измама, бидегки врз основа на чл. 305,
'ст. 3 од КЗ е доволно при игран-е на комар да се послужи со лаж
ни зарови. Тоа од една страна, а од друга страна, од изведените
докази на главниот претрес несомнено е утврдено дека лажните
зарови биле правени со намера обвинетите да добиваат при игра
ььето на комар и дека во почетокот на игран-ето почнувале да
играт со прави зарови, а подоцна се договорале со мимика и ели
чен начин да ги употребуваат лажните зарови".

(Пресуда на Врховниот суд на Македониj а Кж. бр. 248/63 од
12. IV. 1963 година).

144. Со тоа што обвинетиот ги маркирал jасиковите стебла
ео лажен шуивреки жиг не врши кривично дело правен-е и упо
треба ва лажни знаци за одбележувазье на стока од чл. 224, ст.
1 од КЗ, туку кривичие дело фвлоифинуваэье на исправа од чл.
306, ст. 1 од КЗ.

Од образложението:
"Испитуваjки [а по службена должност првостепената пре

суда, Врховниот суд наjде дека првостепениот суд погрешно на
шол дека обвинетиот сторил кривично дело од чл. 224, ст. 1 од К3,
односно погрешно го применил Кривичниот закон. Ова кривично
дело постои тогаш, кога со намера да се употребат како прави и
се направат лажни знаци за обележуван.е на домашна или стран
ека стока, како печати или жигови со кои се жиго сува злато, сре
бро, стока, дрво или некога друга стока, или такви прави знаци
ги преправи и тие се употребат како прави. Познато е дека секо]
производ, секо]а стока треба да има одредени квалитети, димензии,
големина итн., или, Ш1К, знак дека е произведена во одредена фа
брика. Со ово] член од КЗ се заштитува правегьето на лажни зна
ци, со кои би и се припишувале на стоката одредени ево]ства,
иако тие таа ги нема. Со ова кривично дело се заштитуваат како
купувачите така и производителите, односно продавачите. 3атоа,
ова кривично дело е од глава ХХШ, т. е. од кривичните дела про
тив народното стопанство. Со тоа што обвинетиот го направил и
употребил лажниот шумарски чук, не го сторил горното кривично
дело, туку кривично дело фалсификуватье на исправа од чл. 306,
ст. 1 од КЗ. Иако е во прашан-е лажен жиг и со него е обележено
дрво, не стои кривичното дело од чл. 224, ст. 1 од КЗ, затоа што
шумарскиот чук служи само како доказ дека е юдобрено сече-
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ььето на дрвото, а не дека одговара на оваа или она големина, де
белина или на ово] или оно] квалитет, ниту, пак, со него се тврди
дека е во прашан-е ово] или оно] вид дрво. Направениот и употре
бен жиг од обвинетиот всушност се поjавува, со оглед на гоа за
што служи, како исправа во поширока смиела".

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа Кж. бр. 879/63 од
26. VI. 1964 година).

145. Внееуван.ете па невистинити податоци во работничката
книшнв на притежателот, прететавува кривично дело фалсифику
вазье на иеправа од чл. 306 од КЗ, а не нривично дело заверуван,е
на певиетинита содржина од чл. 308 од КЗ.

Од образложението:
"Мегутоа, по повод жалбата на обвинетиот и jавниот обви

нител, Врховниот суд, согласно чл. 354, ст. 1, т. 2 од КЗ, по служ
бена должна ст го преквалификува кривичното дело од чл. З08, ст.
2 од КЗ како кривично дело од чл. 306, ст. 3 од КЗ, бидегйи овде
се работи за правен-е на лажна исправа, а не за заверка на не
права со невистинита содржина. Имено, работничката книшка е
[авна исправа и самоволното внесуватье во неа на неточни податаци
претставува правен-е на лажна исправа, а не заверка на невисти
нити податаци. Заверката кога обвинетист успеал да ja добие на
од него неточно внесените податаци всушност значи оформувагье
на книшката со лажни податаци, т. е. правезье на ла:жна книшка".

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Кж. бр. 440/64
од 27. XI. 1964 година).

146. Со тоа што обвинетиот направил лажпо полномошпо
дека во името на стопанската организацша може да склучува до
говори за нупуватье и предаван-е на стока пе сторил нривичне дело
фалсифинувазье на jaBHa исправа од чл. 306, ст. 3, ТУКУ кривичие
дело фалсификувалье на приватна иеправа од чл. 306, ст. 1 од I{З.

Од образложението:
"Испитуваjки ja :жалбата во смисла на чл. 354 од ЗКП, Вр

ховниот суд, мегутоа, наjде дека на штета на обвинетиот е повре
ден кривичниот закон. Во случагов .не стои кривично дело фалси
фикат од чл. 306, ст. 3, туку од чл. 306, ст. 1 од КЗ. Полномошното,
издадено со цел да послужи во граганско-правниот промет, нема
карактер на [авна исправа. Стопанска организацига може да из
даде [авна исправа само во врска со вршеььето на [авните овла
стуван-а и неjзината исправа ке се третира како [авна само во
врска со тие овластуваььа и кога е издадена во пропишана форма.
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Во случагов овие услови не се исполнети. Имено, фабриката "Чик"
не врши никакви jавни овластуватьа, ниту, пак, полномощното е
фалсификувано во врека со вршетьето на таква дегност, но со цел
да послужи во стоковниот промет. При ваквата состоjба обвинетиот
направил лажна исправа (но не и [ввна исправа) и неа ja упо
требил како права, со што во целост се стекнати елементите на
кривичното дело од чл. 306, ст. 1 од КЗ".

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа Кж. бр. 538/65 од
22. IX. 1965година).

147. Со roа што обвинетиот се договорил со друго вепознвго
лице наместо него да се jави на приемен иепит за упис во висока
школа, па откако ова лице го положило иепитот, поднел молба за
упис во школата и ее запишал, во таквата негова деjност се еодв
жани елементите и одбележоците на кривичното дело од чл. ЗОS,
ст. 1 од КЗ, во врека со чл. 19 од КЗ.

Од образложението:
"Стои тоа дека и непознатото лице ja довело испитната КО

мисиjа во заблуда. Мегутоа, тоа не значи дека само тоа лице, кога
би било откриено. би било кривично одговорно. Ова затоа што об
винетиот е то] што со тоа непознато лице претходно се договорил
на ко] начин ке треба да полага, како да се претстави пред испит
ната комисиjа, па дури е договорена и награда за тоа, кога обви
нетиот ja исплатил. Дека обвинетиот е активен учесник во дове
дуван-ето во заблуда на надлежниот школски орган во врека со по
латан-ето на приемниот испит укажува и фактот дека то] со не
познатото лице, откако успеал преку него да се здобие со доказ
за положен приемен испит, се договорил да му напише и молби за
добиватье на потврди дека е редовен студент, какви во случаjов се
напишани, па дури врз основа на ваквото доведуван-е во заблуда
на надлежниот школски орган, обвинетист ВОО продолжение на 15
дена ги посетувал и предаван-ата во школата. Сето ова, според
мислен-ето на ово] суд, доволно jасно говори во прилог на тоа дека
обвинетиот во случаjов се jaBYBa како соизвршител со непознатото
лице. Во кратна линиjа, фактички то] е оно] што го иницира и
планира начинот на KOj надлежниот орган ке се доведе во заблуда
за лицето што ке полага приемен испит".

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа Кж. бр. 343/65
од 16. IX. 1965година).
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148. Со наведгвав,е на невистинити податоци во молбата со
Koja се покренува управиа постапка, не може да се стори нри
вично дело од чл. 308, ст. 1 ОД КЗ.

Обвинетиот, ко] во молбата за замена на возачката дозвола
навел дека е возач од "Ц" катеrориjа, иако е трантерие» од "Б"
категорша, не врши кривично дело звверувазье на невистинита со
држина, предвидено во чл. 308, ст. 1 од КЗ, бидеjIiи упр.авниот
орган не може да биде доведен во заблуда, со оглед на тоа дека.
возачката дозвола што ja издава како замена за оnrrетената или
изrубената, ja издава врз основа на службеното досие.

Од образложението:

"Врховниот суд наога дека обвинетиот Б. не е сторител на
кривичното дело од чл. З08, ст. 1 од КЗ. Според чл. З08, ст. 1 од
КЗ, сторител на ова кривично дело е оно] ко] ке 110 доведе во за
блуда надлежниот државен орган и то] ВО j авна исправа, запис
ник или книга да завери нешто невистинито, што има да послужи
како доказ во правниот сообрайа]. Во случаjов обвинетиот барал да
му се замени возачката дозвола, а не заверуван.е на некакви не
вистини податоци. Виетина, обвинетиот во молбата навел дека е во
зач од "Ц" категориjа, што не е вистинито, но врз основа на тие
наводи не се издава возачка дозвола, ниту се заверува што и да
било, туку возачка дозвола па и замената се издава врз
основа на уверение и други документи. Со поднесената молба 06-
винетиот покренал управна постапка пред надлежниот орган и то]
орган е должен да цени дали ке го уважи баран-ето за замена на
старата возачка дозвола со нова од "Ц" категориjа или не, што го
прави врз основа на документацитата (досието) што го води за таа
цел то] орган. Со наведуването на невистинити податоци во мол
бата со кога ja покренува управната постапка за замена на дозво
лата, обвинетиот со ништо не оо довел ниту се обидел да го доведе
во заблуда надлежниот државен орган и ово] во возачката дозво
ла што треба да jа издаде како замена да завери невистинити
податоци. Затоа деjствието на обвинетиот не прететавува нривично
дело од чл. З08, ст. 1, во врека со чл. 16 од КЗ, па врз основа на чл.
365 од ЗКП, уважена е жалбата на обвинетиот и првостепената
пресуда се преправа така што, согласно чл. ЗЗО, т. 1 од ЗКП, се
ослободува од обвинението".

(Пресуда на Врховниот суд еа Македониjа Кж. бр. З84/61).
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149. Со тоа што обвинетиот со зголемуватьето на маржата при
бавил против правна имотна корист за свшата работна овганизацига
во износ од 1.140.787,05динар-и, не врши нривично дело ОД чл. 2;:)5,
во врека со чл. 314-а, СТ. 2 од КЗ, туку стопански преетап.

Кривичното дело од чл. 255 од КЗ, го врши само оно] KOj за.
себе или за друго физичко лице прибави противправна имотна
корист.

Од образложението:
"Во времето од jануари 1971 до октомври истата година обви

нетиот, како директор на претставништвото, ja зголемувал маржата
на добиточната храна над пропишаната, се до 61 динар за еден
килограм, иако прописот дозволува до 10 динари за еден килограм.

Од вака зголемената маржа целото претставништво остварило
доход од 1.518,395,05динари. Претприjатието "Банат" оваа сума за
имало наплатено од купувачите на добиточната храна. Сета оваа
сума е одземена од страна на пазаришната инспекцига. Групата на
обвинетиот за наведенист временски период, врз основа на склуче
ните договори за продадената добиточна храна, требало да прими
557.633,02динари по законската и незаконската маржа. Таа вкуш-ю
примила 318.765,05 динари. Во границите на дозволената маржа
требало да прими 305.301,73 динари, што значи повейе примила
13.578,64динари. Другата сума од 238.867,97динари не е примена.
Ваквата фактичка положба првостепениот суд ja утврдил од ис
казите на сведоците и вештите лица.

Од изведените докази не произлегува описот на кривичното
дело, ниту наводот во образложението дека обвинетиот ja при
своил за себе, за свогата жена и керка наведената сума во диспо
зитивот на пресудата.

Од исказите на сведоците се гледа дека обвинетиот и него
вата жена и керка немаат ништо примено од зголемената маржа.
Сета остварена сума се насгала во претприjатието "Банат", а паза
ришната инспекциjа ja одзела. Исто така и вештите лица утврди
ле дека обвинетиот и неговата група не наплатиле личен .доход и
материтални трошоци од разликата на оетварениот доход со зго
лемуваььето на маржата. Истото го примил И првостепениот суд,
но смета дека кривичното дело е сторено со самото зголемуваrье на
маржата и противправната корист на работната организацига во
ко]а е вработен обвинетиот.

Врховниот суд смета дека ваквото становиште на првостепе
ниот суд не е во согласност со елементите на кривичното дело
злоупотреба на службената положба или овластуваьье од користо
льубие, по чл. 314-а од КЗ, за кое обвинетиот е огласен за виновен.

Битниот елемент на ова кривично дело е прибавуватье за себе
или за друг противправна имотна корист и делото е свршено кога
таа противправна корист е прибавена било од извршителот или
од друго лице.

126



Ова кривично дело може да се стори и со зголемувюье на
маржата, но само во то] случаj кога извршителот прибавил за себе.
или за друг противправна имотна корист од зголемената маржа.

До колку то] или друг не прибавиле таква противправна имот
на корист, стореното деj ание претставува стопански престап, за
ко], според одредбите на чл. 40 од Законот за формираььв на 011-
штествената контрола на цените, поради непридржувюьето за про
пишаната маржа, се казнува работната организацига во чиjа ко
рист оди зголемената маржа, како и службеното лице кое не се
придржувало за позитивните прописи за висината на маржата.
а остварениот доход на таков начин се одзема од работната орга-·
низациj а".

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа - Скопjе, Кж ..
бр. 484/73од 6. ХII. 1973година).

150. Кога директорот на работна организацига купенист лим,
како репроиатеритал, го продаде на потрошувачите без да на
плати данок на промет и со тоа им прибави противправна имот
на корист, врши кривично дело злоупотреба на службената по
ложба од кориетоэьуёив од чл. 314-а од КЗ.

Од образложението:
"Обвинетиот, во свогство на одговорно лице, како директор

на задругата, ги пречекорил границите на своите овластуватьа со.
тоа што при продажбата на лимот на приватните лимари, кои
се jавувале како краjни потрошувачи, не им бил засметан (па
поради тоа и не го платиле) данокот на промет во износ од 22,50/0..
Според постоjните одредби, таква обврска постои во сите случаи ..
за краjниот потрошувач односно купувачот. Во случаjов не е···
спорно дека при набавката на лимот од трговската организацига
обвинетиот дал изjава дека материгалот се набавува на име на
репродукциj а, од што произлегува дека бил наменет за вграду
ватье. Мегутоа, не е спорна ни околноста дека не бил вграден и
дека е продаден на приватни лимари, па. откако обвинетиот па
рите ги примил и уредно внел во благаjната, тие биле поделени
на работниците на име личен доход. Според тоа, обвинетист на]_. !.'.

добро и повейе од сите други знаел дека данокот на промет не
бил наплатен при набавката на материjалот од трговската орга
низациj а, Тоа требало да се стори кога веке лимот го продавал на
приватните занаетчии-лимари. Дека тоа не е сторено и дека на
нив не им бил засметан данокот на промет произлегува од сите
изведени докази по делото и то] факт не е спорен. Така дошло до
положба за други, конкретно за споменатите занаетчии, да се
прибави противправна имотна корист, бидеjки лимот го купиле по
набавната цена од задругата, без да го платат данокот. Во слу
чаjов данокот се [авува како приход на пошироката општествена
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заедница, така што, во кратна линиjа, заедницата е оштетена со
тоа што ниту еднаш не бил наплатен данокот на промет - пр
виот пат при набавка на лимот од трговската организацига, за
кое имало и законско оправдуван,е, но под услов лимот да бил
употребен за целта за кога бил наменет. Штом веке не бил упо
требен за таа цел, а таа околност натдобро му била позната на
обвинетиот, требало барем да се наплати односно да се засмета
при продажбата на лимарите, кои во случазов се [авуваат како
краjни потрошувачи".

(Пресуда на Окружниот суд во Сноп] е, К. б. 3,33/73 од 19. Х.
1973 година, потврдена оо пресуда на Врховниот суд на Македо
нига Кж. бр. 24/74). I

I
151. За постеен,е на кривичне дело злоупотреба на службе

ната полежба или евлаеттввн.е од вориетозьубие од чл. 314-а, СТ.
1 од КЗ не е нужно одговорното лице за вршыье на одведена
должност да има и писмена одлука. Доволно е и фактичко врше
тьена одroворната должност.

О Д о бра зло же н и е то:

"Со пресуда на Окружниот суд обвинетист е огласен за ви
новен за кривично дело злоупотреба на службената положба од
користоэьубие од чл. 314-а, ст. 1 од КЗ.

Врховниот суд на Македониjа ja одби како неоснована жал
бата на обвинетиот и ja потарди првостепената пресуда. од овие
причини:

Обвинетиот, во критичниот период, навистина не бил поста
вен на палирска должност со соодветно решение на органот на
работничкото самоуправуватье во шумското стопанство. Mel'YToa,
иако немало формално решение за вршеьье на таква должност, од
исказот на сведокот С. Н., па и од исказите на работниците, се
утврдува дека то] фактички вршел таква должност. За да стои
делото од чл. 314-а, ст. 1 од КЗ, односно злоупотреба во служ
бата од користольубиви побуди, за вршетье на одредена должност
не е нужно да има и писмено решение. Доволно е фактички
да се врши таа должност. Ова дотолку повейе што обвинетиот во
реченото шумско стопанство долги години врши должност на ма
нипулант. Впрочем, дека обвинетиот навистина фактички вршел
палирека должиост се утврдува и од тоа што то] подоцна до
бил и формално решение за вршеьье и на палирска должност на
речениот шум ски пат".

(Пресуда на Врховниот суд на Македони[а, Кж. бр. 113162
од 12. IV. 1972 година).
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152. Со тоа што обвинетист земената хонорара работа, Koja
требал да ja изврши сам надвор од работното време, наредил, како
директор, да ja врши потчинетиот му работник, ко], пак, светал
дека врши редовна работа од работното му место, ja искористил
свшата службена положба, со намера за себе да оствари претив
правна имотна корист, оо што сторил кривично дело злоупотреба на
службепата положба или овласттван.е од нориетезьубие од чл. 314-а,
ст. 1 од КЗ.

Од образложението:
"Обвинетиот признал дека со трговската комора склучил до

говор за хонорарна работа, според ко], надвор од редовното ра
ботно време и лично то], требал да врши одредени работи, по
блиску опишани во приложениот кон делото писмен договор. Во
надоместок за тоа му бил одреден месечен хонорар од по 6.000 ди
нари. Мегутоа, обвинетиот така не постапил. Наместо хонорарната
работа да ja врши сам, му наредил на потчинетиот службеник, све
докот J., во делоиругот на свогата редовна работа да ja врши и
хонорарната работа на директорот, за кога последниов, на име
дел од хонорарот, добил сума од 60.000 динари. Ова го сторил КО
ристегки ja свогата службена положба - директор на фондот, а
во тоа успеал и со оглед на тоа дека сведокот J. бил новопримен
на работа, па вршегйи ja таа работа сметал дека врши работи
за потребите на службата. Со тоа што обвинетиот земената ХОНО
рарна работа од Трговската комора - Куманова, кога требал да ja
врши сам и надвор од работното време, наредил да ]а врши пот
чинетиот му службеник сведокот J., ко] не знаел за тоа и ja вршел
како редовна работа, то] очигледно ja искористил евогага службена
положба - директор, а со намера за себе да прибави противправна
имотна корист, каква што и остварил во износ од 60.000 динари.
Положбата во ништо не се менува со тоа што обвинетиот наводно
му кажал на сведскот дека работел хонорарна работа. Пред се,
сведокот J. не тврди како обвинетиот. Напротив, неспорно е утвр
дено дека обвинетиот за ова му рекол откако сведокот разбрал и
не сакал повейе да ]а врши оваа работа. Но и да се прими за
точен наводот на обвинетиот, со тоа не се исклучува неговата кри
вична одговорност за стореното дело, затоа што то] не смеел во
нико] случаj да одобри на сво] службеник во работно време да
врши хонорарна работа, а уште помалку да му нареди на свогот
потчинет службеник ТО] да му [а врши неговата хонорарна ра
бота, ко]а обвинетиот требал да ]а сврши сам".

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Кж. бр. 427/63
од 12. VI. 1963година).
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153. Со. тоа што обвипетиот, како службепик во управата за
приходи при ОПШТИНскотособрание, еобраниот самопридонес ПР6-
гивправно го. присвоил врши нривично дело проневера од чл. 322
6Д КЗ.

Од образложението:
,,'Управата за приходи на собранието на општината примила

обврска преку месната заедница да го собере месниот самопридо
нес и да го внесува на одредена сметка. Кога примила ваква об
врска и кога ги собрала парите, таа е одговорна за тие средства.
Со тоа што обвинетиот, како неjзин службеник, ги присвоил тие
средства, оштетена е општината, бидейси таа е одговорна спрема
месната заедница и граганите од кои се земени средства, а не
спорно е дека се наплатени од страна на обвинетиот. Според тоз,
правилно првостепениот суд зел дека на обвинетиот средствата што
ги собрал на име местен самопридонес му се доверени од служ
бата како данокособирач. па со тоа што ги присвоил сторил кри
вично дело проневера по чл. 322, ст. 2".

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Кж. бр. 54/74 од
1. П. 1974 година).

154. КРИВИЧН6ТОдело .лгроневера", предвидено. во. чл. 322 од
КЗ, може да се изврши 6Д лице што. е во. работен 6ДН6С (поетоган,
повремен, дополнителен или хонорар ен) со држввен орган, работна
или друга организацша или орган на општествено управуваlЬе.

Лице што. lie присвои дел од доверени средства по до.Г6ВОР
за дело врши кривично дело "yтaja" предвидено во. ЧЛ. 254 6Д КЗ.

Ако. танво лице еостави лажни неправи, врши дело од чл.
306-а, а не од чл. 319 од КЗ.

Од образложението:
"Окружниот суд, со пресудата К. бр. 113/67 од 21. Х. 1968

година, го огласил за виновен обвинетиот Л. К. од с. J., затоа што:
1. работегйи по договор за дело, склучен мегу J. Л. (Jугосло

венска лотариjа) и обвинетиот од доверените му средства присвоил
износ од 15.493,00 динари, со што сторил кривично дело од чл. 322,
ст. 2 од КЗ и

2. што во исто свогсгво И со намера да го прикрие против
правно присвоениот износ, ги составил извештаите СПЛ-8, во кои
невистинито внел дека салдото е "О", иако требало да покаже нега
тивно салдо од 15.493,00 динари, па како вистинити ги испратил во
дирекциjата на J. Л. - Весград и на филиjалата во Скопjе - со
што сторил кривично дело од чл. 319, ст. 1 од КЗ.

Врховниот суд наога :дека првостепениот суд погрешно 10
применил Кривичниот законик, поради следното:
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1. кривичното дело од чл. 322 од КЗ може да го изврши лице
што се наога во работен однос (постоjан, повремен, дополнителен
или хонорарен) со државен орган, работна или друга организацига
или орган на општествено управуватье. Во конкретниов случаj 06-
винетиот Л. не е во работен однос со J. Л., туку нему, според до
товорот за дело, му се доверени за продажба тие вредносници. Спо
ред тоа, присвоените средства му се доверени надвор од работниот
однос. Во тие, пак, деjствиjа сто[ат одбележоците на кривичното
дело од чл. 254, ст. 3 од КЗ, а не од чл. 3,22, став 2 од КЗ.

2. Од истите причини не столат ни одбележоците на кривич
ното дело од чя, 319, туку стои дело од чл. 306, ст. 1 од КЗ, во деj
ствието опишано во чл. 2 од првостепената пресуда.

Поради тоа, Врховниот суд на Македониj а, врз основа на
чл. 357 од ЗКП, j а преправи првостепената пресуда ".

(Кж. бр. 46/69 од 13. Ш. 1969 година, на Врховниот суд на Ма
кедониjа).

155. Со гоа што обвинетиот, овластен да го продава медот
и млечот што му е доверен во доменот на неговата работа, врши
и наплатувазье на противвредноста, па од тие средства присвоjува.,
не врши иривично дело злоупотреба на службената должност и
овлвсттван,е од нориетозьубие од чл. 314-а, ст. 1 од КЗ, ТУКУ кри
вично дело проневера од чл. 322, ст. 1 од кз.

Од образложението:
"Имено, на обвинетиот млечот му бил доверен за продавагье.

Тоа што то] при продажбата на млечот наплатувал и од напла
тените пари противправно присвоjувал со намер а да оствари про
тивправна имотна корист, сторил кривично дело проневера од чл.
322, ст. 1 од К3, а не злоупотреба на службената должност од чл.
314-а од КЗ. Злоупотреба на службената должиост стои кога тоа не
претставува друго кривично дело. Се едно е во случаj ов дали об
винетиот од доверената му стока, со кога бил задолжен, продавал
и од наплатените пари приевогувал или млечот го консумирал.
Сигурно е дека и проневерата претставува злоупотреба на служ
бена должност. Мегутоа, злоупотреба на службена должност во
смисла на чл. 314-а од КЗ не постои кога стотаг обележjа на друго
кривично дело, како што е во случаjов".

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Кж. бр. 188/68 ОД
21. VШ. 1968 година).
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156. Продавач па весници кога противправно lie присвои од
доверените пари во предавницата за продавыье ва дневен печат
врши вривично дело проневера од чл. 322, ст. 1 од КЗ, а не кри
вично дело YTaja од ЧЛ. 254, ст. 1 од КЗ, звтоа што танво лице се
смета дека е во работен однос со претприjатието, без оглед на гоа
како се наградува неговиот труд.

Од образложението:
"Врховниот суд го дели правното становиште на окружниот

[авен обвинител дека првостепениот суд на утврдената факти чка
положба погрешно го применил Кривичниот закон, односно погре
шил кога деjноста на обвинетист ja квалификувал како кри
вично дело YTajа од чл. 254, став 1 од КЗ, а не дело од
чл. 322, став 1 од КЗ. Врховниот суд стои на становиштето дека во
случагов во деjствието на обвинетиот стогат сите битни елементи
и одбележоци на кривично дело проневера од чл. 322, став 1 од
КЗ. Ова затоа што во случагов противправното присво'[уватьв на
доверените му пари во продавницата за продаван,а на дневен не
чат обвинетиот го врши во време кога е во работен однос со прет
пригагието. Во чл. 322, став 1 од КЗ инкриминирано е и протип
правно присво[уватьв на доверени пари не само кога обвинетиот има
службено свогство во државен орган, установа, или во стопанска и
општествена организацига, туку и тогаш кога е на работа во рече
ните организации. Неспорно е во случаjов дека TOj бил во работен
однос оо оштетеното претприjатие како нивни продавач на дневен
печат и дека како на таков му биле доверени пари. Тоа што работ
ниот однос со оштетеното претприjатие му бил заснован со договор
и неговата заработувачка се движела во зависност од тоа колку
броjа од дневниот печат ке продаде, не значи дека то] нема засно
вано работен однос, ниту, пак, тоа би значело дека нему парите ЕО
продавницата на весници не му се доверени во работата".

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Кж. бр. 448/62 од
15. Х. 1962година).

157. Обвинетист но] од работната оргввизацизв во Koja е вра
ботен добил станбен кредит за изградба на семезва станбена зграда,
па при кориетевьето на кредитет смислено подигнал повейе отнол
КУ што МУ било одобрено, што било евидентирано во книговод
СТВОТО како негово задолжение, врши кривично дело поолужувшье
од чл. 323 од КЗ, а не нривично дело проневера од чл. 322, ст.
2 од КЗ.

Од образложението:
"При положба во кога обвинетиот за станбена изградба ба

рал 50.000динари на име кредит, очигледно е дека неговата намера
била таквиот кредит и во то] износ, ако му биде одобрен, во ро-
КОБите и под условите под кои е одобрен и да го врати. Според
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тоа, ка] обвинетиот нема намера за противправно присвогуван.с.
Вистина, работната организацига на обвинетиот му одобрила само
30.000 динари на име кредит, а то] на начин како што е утврдено
во првостепената пресуда, подигнал 22.801,15 динари повейе, што
е се евидентирано во неговото задолжение, но од тоа не произле
гува заклучокот, а и првостепениот суд не утврдил, дека то] из
нос немал намер а да го врати. Напротив, то] поцоцна то] износ и
го уплатил. Според тоа, во елучаjов се работи само за неовластено
користегьв на средствата на работната организацига, без намер а тие
да се присвоjат. Па оттука во неговите деjствиjа сто[ат одбележо
ците на кривичното дело од чл. 323, ст. 1 од К3, а не на кривич
ното дело од чл. 314-а, ст. 2 од КЗ. Поради тоа, врз основа на чл.
357 од ЗКП, во ова] одное Врховниов суд првостепената пресуда j а
преправи и во то] поглед жалбените наводи ги уважи".

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Кж. бр. 556/74.

158. Се работи за евршено нривично дело приман,е на поткуп
по чл. 325, ст. 1 од КЗ, ако сторителот побара подарок или не
каква друга корист за да изврши, во кругот на службените овла
етувазьа, деjствие кое не смее да го изврши, иако не примил таков
подарок или каква и да било корист, а пе за обид на ова дело,
согласно чл. 16 од КЗ.

Со тов што судот го квалификувал деjствието како евршено
нривично дело примавьв на поткуп од чл. 325, ст. 1 од КЗ, а не во
обид, еоглаено чл. 16 од КЗ, како што гласело обвинението, не го
пречекорил него во смиела на чл. 317, ст. 2 од ЗКО, бидеjки е по
прашав,е правна оцена за кота еудот не е врзан со предлогот на
jавниот обвинител.

Од образложението:

"Врховниот суд одржа седница во смисла на чл. 341 од ЗКП,
на КО] а беше присутен бранител от на обвинетиот и обвинетиот, па
по разглеДУВа:Еьетона списите по делото ja испита обжалената пре
суда во рамките на жалбените наводи и по елужбена должност _
согласно чл. 346 од ЗКП, па одлучи како во диспозитивот, од след
ниве причини:

Неосновани се жалбените наводи за битна повреда на одред
бите на кривичната постапка од чл. 334, ст. 1, т. 8, во врека со
чл. 317, ст. 1 од ЗКП, наводно дека судот во случагов го прече
корил обвинението со тоа што обвинетиот бил обвинет за обид на
кривично дело ПРИМа:Еьепоткуп од чл. 325, ст. 1, во врека со чл.
16 од К3, а еудот во обжалената пресуда го огласил за виновен
за свршено такво дело.
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Врховниот суд не наога дека стои ваква повреда, бидегйи су
дот правилно нашол дека во случагов се работи за свршено кри
вично дело, а не за обид на такво. Имено, согласно чл. 325, ст. 1
од КЗ, кривичното дело е свршено со самиот факт ако службеното
лице побара или прими поткуп или некаква друга корист за во
кругот на своето службено овластуваьье да изврши службена ра
бота кога не би смеело да ja изврши, или да не изврши службена
работа ко]а би морало да jа изврши. Според тоа, во случагов нема
пречекоруватье на обвинението како што се наведува во жалбата,
бидеjки ова дело е свршено и со самото баран-е".

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Кж. бр. 41/72 од
16. IV. 1972година).

159. Не може да има стек Mery кривичните дела примвн,е на
поткуп од чл. 325, ст. 1 од КЗ и нривичното дело злоупотреба на
службената положба или овявсттван,е од нористозьубие од чл. 314-а,
ст. 2 од КЗ кога се рабети за една иета инвриминиванв деjност.

Од образложението:
"Жалбениот навод за погрешна примена на материjалното

право е основан. Првостепениот суд ги огласил обвинетите за ви
новни за кривичии дела од чл. 3.14-а, ст. 2 од КЗ и од чл. 325, ст. 1
од КЗ. Со оглед на тоа дека во деjствиjата на обвинетите се содр
жани елементите за постсен-е на кривичното дело од чл. 325, СТ.

1 од КЗ, затоа нивните деjствиjа не претставуваат и кривичии
дела од чл. 314-а, ст. 2 од КЗ. Ова поради тоа што ова кривичао
дело може да стои доколку не сто]ат елементите за посгоен-е на
некое друго кривично дело. Со оглед на тоа дека и кривичното
дело од чл. 325, ст. 1 од КЗ, по свогата суштина, се состои во зло
употреба извршена од користоэъубие, оваа злоупотреба е песебно
санкционирана во чл. 325, ст. 1 од КЗ. Од овие причини следуваше
обвинетите да бидат ослободени од кривичното дело од чл. 314-а,

•ст. 2 од КЗ во смисла на чл. 321, ст. 1, т. 1 од ЗКП, а поради тоа
што кривичните дела од чл. 314-а, ст. 2 и 325, ст. 1 од КЗ не мо
жат да бидат во идеален стек, како што е во случаjов. Во ово] дел,
жалбата на обвинетиот е уважена".

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Кж. бр. 716/73 од
5. П. 1974година).
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11. ЗАКОНИК ЗА КРИВИЧНА ПОСТАПКА

1. Гратанин на JУl'ославиjаима право во кривичнвта поставг
ка да се служи со евогот jазик, иано 1'0 знае jазикот на ко] по
стапката се води - чл. 41 од Уставот на СФРJ и чл. 5 од ЗКП.

Од образложението:
"Во смиела на чл. 41 од Уставот на СФРJ на граганите им

е загарантирана слободата на употребата на свогот jазик. Во таа
смиела, со чл. 5 од ЗКП на обвинетиот, ко] не го познава (или
недоволно го познава) jазикот на ко] се води постапката, ке му
се обезбеди следен,е на постапката преку преведувач, Од тие од..
редби произлегува правото на обвинетиот евогага одбрана и на
главниот прегрес да [а даде на евогот jазик и текот на претресот
да го следи преку преведувач, Дали ке се користи со тоа право или
не и во случаите кога TOj го знае jазикот на KOj се води постап
ката, зависи од неговото лично определуван,е. Во конкретниов слу
чаj то] на претресот изj авил "одлично го познавам македонскиот
jазик и не ми е потребен преведувач".

При таква положба, не е основан жалбениот навод дека со
тоа што одбраната ja дал на македонски jазик и претресот не
посредно сам го следел му е повредено едно од основните уставни
права - слободата на употребата на евогот jазик".

(Кж. бр. 74/69 од 16. v. 1969 година на Врховниот суд на Ма
кедониjа) .:

2. Гратанин на JУl'ославиjа има право во постапката пред
судот да 1'0 употребув.аевоют jазик и на евоии jазик да се запоз
нава со фактите - чл. 5, ст. 1 од ЗКIl.

Должиост е на судот, ако кривичната поетапка не се води на
jазикот на обвинетиот,за тие права да 1'0 поучи, а поуката и из
jaBaTaда ги забележи на записниког, при што запиенинот е един
ствен доказ дека е така постапено.

О Д о бр а зло ж е ни е то:
"Врховниот суд на Македониj а, по проучуватьето на списите,

нападнатата пресуда и жалбените наводи, на[де:
Обвинетист ч. е Србин, а обвинетио-г В. е Хрват. Врз основа

на чл. 5, ст. 1 од ЗКП, бидеjки тие се грагани на Jугославиjа, имаат
право да го употребуваат евогот [азик, Т. е. српскохрватскиот однос
но хрватскосрпскиот jазик и на евогот [азик да се запознаваат со
фактите. Должност е на Cy-,:,tOт,ако кривичната постапна не се води
на нивниот jазик, за тоа да ги поучи и дека има ат право да се
користат со преведувач, а поуката и изjавата судот е должен да ja
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забележи во записникот. Во конкретниов случаj во записникот за
главниот прегрес од 4 и 29. IX. 1973 година нема забележено дека
обвинетите се поучени за нивното право на употреба на CBOjOTja
зик и за правото да се користат со едното или другото или СО ДBC~
те права или дека воопшто нема да се користат со тие права. А во
жалбата обвинетист В. наведува дека бранителот М. побарал од
судот да му се обезбедат тие права. Врховниот суд наога дека
такво барагье имало, бидеjки спротивното се докажува само со за
писникот, што произлегува од обврската на судот поуката и изjа
вата да се внесат во записникот. А во записникот тоа не е внесено.
Според тоа, претресот е одржан без да му се обезбеди на обвине
тиот В. употребата на свогот jазик и без да му се обезбеди преве
дувач за да може со фактите да се запознава на свогог jазик, иако
такво бараьье имало - со што е сторена апсолутна повреда на по
стапката во смисла на чл. 33,4, ст. 1, точ. 3 од ЗКП, на што е ука
жано со жалбата на обвинетиот В.

Од тие причини, а врз основа на чл. 355 од ЗКП, следуваше
да се укине првостепената пресуда.

При повторното судеьье првостепениот суд е должен да по
етапи по чл. 5 ст. 1 од ЗКП".

(Решение на Врховниот суд на Македониjа - Скопjе, Кж.
бр. 665/73, од 26. ХII. 1973 година).

3. Преведувач во нривичнатв постапна може да биде лице ное
го знае jаЗИК6Тна обвинетиот и jазИК6Т на ко] се В6ДИпеетапната
и К6е е СП6соБН6она ео што треба да биде звпознвен обвинетист и
она што обвинетист го искажува да го преведе, при што преведува
Ч6Т не мора да биде професор или учител по jаЗИК6Т на K6j 1'0-
В6РИобвинетиот - чл. 5 и 209 6Дзки.

Од образложението:
"Бранителот во жалбите наведува. дека првостепениот суд на

еден од обвинетите за преведувач му поставил лице кое не е учител
или професор по албански jазик, па дека со тоа е сторена повреда
во смиела на чл. 5 и 209, а во врска со чл. 334, ст. 2 од ЗКП.

Врховниот суд, испитувагйи го ово] жалбен навод, наога:
согласно чл. 5 од ЗКП ("Сл. лист на СФРJ" броj 54/70) обвинетиот
има право да го употребува свогот jазик и на евогот jазик да се
запознава со фактите. Ако кривичната постапка не се води на не
говиот jазик, судот е должен да му обезбеди преведувач. Покраj
тоа, со чл. 209 од ЗКП, предвидено е дека во случаите кога обви
нетиот не го знае jазикот на ко] се води постапката, неговото испи
туван,е ке се изврши преку преведувач.

Според тоа, кога обвинетиот, ко] не го знае jазикот на ко]
се води кривичната постапка, или го знае то] jазик, ако е гра
танин на СФРJ, сака да го употребува свогот jазик, има право
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преку преведувач да биде испитан и преку преведувач да биде за
позна ен со фактите. А од тоа произлетува дека преведувачот може
да биде лице кое ги познава двата [азика - jазикот на обвинетист
и jазикот на ко] се води постапката и ко] е способен да го преведе
она со што треба обвинетиот да биде запознаен и она што обви
нетиот го кажува. Други посебни услови не се бараат. Според тоа,
жалбениот навод дека преведувачот мора да биде лице кое е учи
тел или професор по jазикот на ко] говори обвинетиот, во нонкрет
ниов случаj по албанскиот jазик, не е основан".

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Кж. бр. 414/71 од
24. П. 1972година).

4. Доколку превудата на окружниот суд е укината само во
делот ко] се однесува на кривичне дело од надлежност на оп
штинскиот еуд, повторното егдев,е за ова кривично дело ке се оди
жи пред надлежниот општински суд, бидеjки постапката се врайа
во фаза на обвинение, при што отпаднале околностите од чл. 31,
ст. 1 од ЗКИ за епреведтван,е на единствена поетапна пред повисо
киот суд.

Од о б р а з л о ж е н и е т о:
"Во конкретниот случаj окружниот суд донел пресуда со ко[а

обвинетиот го огласил за виновен за кривично дело од чл. 273,
ст. 5, во врека со чл. 273, ст. 3 од КЗ, од надлежност на окружен
суд, и за кривично дело од чл. 271-а, ст. 2 од КЗ, од надлежност на
општински суд. Мегутоа, пресудата по однос на кривичното дело од
надлежноета на општинскиот суд е укината и предметот е вра
тен на повторно судезье. Со укинувагьето на пресудата во то]
дел, поништени ,се сите деjствиjа во постапката и предметот, по
однос на тоа кривично дело, е вратен во фаза на обвинение. При
таква положба т.е. кога постапката е вратена во фаза на обви
нение, окружниот суд со нападнатото решение не можел, врз ос
нова на чл. 35, ст. 2 од ЗКП, да ja продолжи постапката со при
мена на чл. 35 ,ст. 1 од ЗКП, па се огласил за стварно ненадле
жен.

Нападнатото решение е правилно, а тоа се гледа и од чл.
248, ст. 3 од ЗКП, според ко], ако советот утврди дека за кри
вичното дело што е предмет на обвинението е надлежен друr
суд, ке се огласи за ненадлежен и предметот ке му го отстапи
на надлежниот суд. Ваква правна ситуациj а стои и во чл. 22 од
Законот за изменуваьье и дополнуван.е на Кривичниот законик,
ко] предвидува дека до влегуваььето во сила на то] закон, ако е
поднесено обвинение пред окружен суд за дело кое според новиот
закон е од надлежност на општински суд, останува надлежен
окружниот суд. Но во случа] одлуката да биде укината од повисо
киот суд, предметот му се доставува на општинскиот суд. Од член
516 од ЗКП произлетува дека ненадлежниот суд е должен пред-

"
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метот да му го отстапи на стварно надлежниот суд, бидетйи според
цитираната одредба е предвидено дека, ако повисокиот суд ja уки
не прееудата на првостепениот суд и предметот го врати на пов
торно судеьье, нов прегрес и понатамошна постапна ке се спрове
дат пред советот на општинскиот суд".

(Решение на Врховниот еуд на Македониjа, Кж. бр. 345/70
од 19. XI. 1970година).

5. Судиите кои учеетвуваат во донееувазьете на решението
по жалба против решението за отворане на истрага и по приго
вор на обвинителниот акт, пе ее изземаат при стдевьего на глав
ниот прегрее во емиела па чл. 38, Т. 4 од ЗКИ, бидеjliи тие деj
етвига не влегуваат во кругот на извидно-истражните деjетвиjа.

Од образложението:
"Врховниот суд на Македониjа, по проучуватьето на списи

те, нападнатата пресуда и жалбените наводи, наjде:
Не стои ясалбениот навод за битна повреда на одредбите на

ЗКП во врека со наводот дека судскиот совет бил неправилно со
ставен, со оглед на учеството на некои судии од ово] совет во
претходната постапка против обвинетиот П. Имено, и претседате- .
лот на судскиот совет и еден негов член, учествувале во претход
ната постапка во совет ко] решавал по жалба на обвинетиот П.
против решението за отворан-е на истрага и иетражниот затвор,
односно по притоворот против обвинителниот акт. Според наога
н-его на Врховниот суд, решаван-ето по овие прашан-а во прет
ходната поетапка од страна на членовите на еудскиот состав не
претставува пречка истите тие судии подоцна да учествуваат и во
пресудуваььето на иетиот предмет. Овие деjствиjа што ГИ изврши
ле овие судии во претходната постапка не влегуваат во иругот
на стварните извидно-истражни деjствиjа, чие извршуватье усло
вува забрана за односниот судиjа да учествува во пресудуватьето
по истиот предмет. Решаван.ето по жалбата против решението за
отворатье на истрага, а уште повейе решаван-ето по притоворот
против обвинителниот акт, во никоj случаj не упатува на некакво
прегудициратье на ставот на односниот судиjа кога то] подоцна
ке се [ави во улогата на судечки судиjа. Во првиот случаj се
работи за отворане на истрага, а не за одлука дали е сторено
кривично дело. или не. Во вториот, пак, случаj се работи за при
говор на обвинетиот против обвинителниот акт, а не за мериторно
одлучуваьье, до кое ке доjде дури по одлуката по приговорот кога
целата постапка ке се спроведе на еден сосема друг начин: со
присуство на обвинетиот, со непосредност, усност, [авност, кон
традикторност и сл."

(Рещение на ВСМ - Скопjе, Кж. бр. 762/62 од 1. I. 1963 г.).
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6. 80 случаите кога окружниот суд, врз основа на .чл, 31 од
ЗКП, ке ja спои постапката против обвинетист за нривично дело
од надлежност на општински суд со постапката за кривично дело
од надлежиост на окружниот суд, натамошното эастапувалье на
обвинението е во надлежност на окружниот jaBeH обвинител, а
согласно чл. 44, ст. 2 од ЗКП.

При танва положба, а кога на главниот претрес изведените
докази упатуваат на тоа дека се изменила фактичката полежба
за делото од надлежиост на општинскиот еуд, - само екруж
ниот jaBeH обвинител, врз основа на чл. 308, ст. 1 од ЗКП, е
овластен да го измени обвинението.

Од образложението:

"Жалбите се неосновани.
Од списите по делото се гледа дека општинскиот [авен обви

нител поднеп обвинителен предлог Ктр. бр. 1332/70од 20. I. 1971 го
дина против оштетената Нада за кривично дело од чл. 142, ст. 2 од
КЗ, како и обвинителен предлог Ктр. бр. 1237/70 од 18. I. 1971 го
дина за кривично дело од чл. 153 од КЗ.

Од записникот за главниот прегрес од 2. IV. 1971 година
се гледа дека по обвинението на окружниот [авен обвинител про
тив обвинетиот Горги за кривично дело од чл. 135, во врска со ЧЛ.
16 од КЗ и погоренаведените обвинениjа од општинскиот [авен
обвинител, окружниот суд донел решение за спроведуватье и во
ден,е на единствена постапка, во смисла на чл. 31, ст. 1 од ЗКП.

Од списите по предметат се гледа дека преквалификациjа
на обвинението од чл. 142, ст. 2 од КЗ, на чл. 141, ст. 1 од КЗ
извршил општинскиот jавен обвинител пред окружниот суд, што
е неправилно поради следното:

Во случа] ов по поднесените обвинени]а од општинскиот jа
вен обвинител, со споjувюье на постапката согласно чл. 31 од
ЗКП, стварно надлежен суд станал окружниот суд, пред ко] за
стапуван.ето, во смисла на чл. 44, ст.. 2, т. 2 од ЗКП (jавниот об
винител подига. и застапува обвинение пред надлежниот суд), го
врши окружниот [авен обвинител".

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, К. бр. 295/71
од 8. Х. 1971година).

I . 7. Кога оштетениот не е уредно поканет на главниот пре-, t. трес на ко] е донесена пресуда со Koja е одбиено обвинението по-
ради откажуван,е на jавниот обвгнител од обвинението, неговата
навремена жалба, изjавена протип таквата пресуда, ке се смета
за молба за врайазье во поранешнз соеннба и баратье за продол-
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жуван.е на гонезьето во смиела на чл. 61, ст. 2 ОД зки, по Koja
претседателот на советот на првосгепениот суд ке треба да од
лучи.

Од образложението:
"Од списите се гледа дека на главниот претрес од 9. Х. 1973

година, окружниот jавен обвинител се откажал од обвинението,
па првостепениот суд, согласно чл. 320, точ. 3 од ЗКП, донел не
гативна пресуда против обвинетиот М. Ч. од С., за кривично дело
од чл. 250, ст. 1, т. 1 од КЗ. Од записникот за главниот претрес,
одржан на ден 9. Х. 1973 година, се гледа дека оттетениот не
бил уредно поканет на то] прегрес и не можел да се изj асни
согласно чл. 61 од 3КП.

При таквата состоjба на работите, кога оштетениот не е
уредно поканет на главниот претрес на KOj е донесена пресуда со
кога е одбиено барането поради откажуваьье на jавниот обвини
тел од обвинението, неговата навремена жалба, изjавена против
таквата пресуда. :ke се смета за молба за врайан,е во поранешна
состогба и баран,е за продолжуватье на гонен-ето во смисла на
чл. 61, ст. 2 од ЗКП, по кога претседателот на советот на прво
степениот суд ке треба да одлучи".

(Решението на Врховен суд на Македониjа во Скопге, Кж.
бр. 706/73 од 6. П. 1974 година).

8. Оштетениот, KOj свесно поднел лажнв приjава, ги подве
еува само опие трошоци што TOj ги предизвикал - чл. 91, ст. 3 од
ЗКИ.

Обвинетите ги поднесуваат сите трошоци на кривичпата по
стапка што ги предизвикале по свша вина, иако се оелобедени од
обвинението - член 91, ст. 2 од ЗКИ.

Од образложението:
"Окружниот суд во т., со пресудата К. бр. 21/62 од 26. Х.

1962 година, ги ослободил од обвинението Б. С. и Б. JЬ. дека сто
риле кривично дело од чл. 283, ст. 3 од КЗ. Истсвремено го за
должил оттетениот J. Д. да плати, во корист на буцетските сред
ства, 14.000 динари на име кривични трошоци, поради тоа што
нашол дека свесно поднел лажна приjава, па согласно чл. 91, ст.
3 од ЗКП е должен да ги плати тие трошоци.

Врховниот суд на Македониjа ja уважил жалбата на оште
тениот и пресудата ja укинал во то] дел, од следните причини:

Првостепениот суд пропуштил да земе предвид дека сите
трошоци на кривичната постапка не се сторени само поради свес
но поднесената лажна приjава, туку и поради дадените лажни
искази од обвинетите пред извидниот орган. Поради нивните лажни
искази пред извидниот орган дошло до обвинение и прегрее пред
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првостепениот суд, па и тие, по ево] а вина, предизвикале дел од
трошоците на кривичната постапка. А согласно чл. 91, ст. 2 од
ЗКП и обвинетите кои се ослободени од обвинението, ги поднесу
ваат оние трошоци што ги предизвикале по свога вина. Поради тоа,
следуваше да се укине нападнатата одлука во то] дел и да се
врати на повторно одлучуван.е".

(Решение на Врховниот суд на Македониjа, Кж. бр. 719/132
од 16. 1. 1963година).

9. HaдoMecтyвalЬeтo на сторената штета на стопанска ерта
иизациjа не е условено од материjалната положба на обвинетиот
- член 96 од зки.

Од образложението:
"Што се однесува до одлуката за надоместувюье на сторе

ната штета на оштетеното претприj атие, Врховниот суд исто така
наога дека и таа е правилна и заснована врз доволно jасни до
кази. Тоа што обвинетиот бил со слаба материjална состоjба, не
може да биде од значегье за ваквата одлука, со оглед на тоа дека
тоа не е пречка, ниту пак, во смиела на чл. 96 од ЗКП, таквата
одлука е условена од материjалната СОСТОjбана обвинетиот. Впро
чем, доколку навистина обвинетиот нема имот или какви и да
било други приходи од кои би можела да се наплати сторената
штета на претприjатието, во таков случа] органот за извршуватье
'Гоаке го констатира".

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Кж. бр. 688i62
од 14.хц. 1962година).

10. Оштетениот како тужител ги поднесува само опие тро
шоци што ги причинил по евозв вина - чл. 90, ст. 2 од ЗКП~

Врз основа на чл. 91, ст. 5 од ЗКИ оштетеииот како тужи:
тел не може да се задолжи со плайатье на трошоците на обвине
тиот, бидеjJiи оваа одредба се одвесува само на приватвиет ТУ
жител.

Од образложението:
"Судот, врз основа на чл. 91, ст. 5 од ЗКП, погрешно го

задолжил оштетениот, како супсидиjарен тужител, да му плати
ца обвинетиот 7.200 динари кривични трошоци. Оваа одредба не
се однесува на случаjот кога обвинетист ке биде ослободен од об
винението на супсидиjарен тужител, туку само на обвинението од
приватен тужител. Последниов има обврска да ги надомести тро
шоците на кривичната постапка од чл. 88, ст. 2, т. 1 до 5 на Зако
никот за кривичната постапка, нужните издатоци на обвинетиот,
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како и нужните издатоци и наградата на неговиот бранител, ако
постапката е завршена со пресуда со кога обвинетиот се ослобо
дува од обвинението или со пресуда ео кс[а се одбива обвинението
или со решение за запирагье на посгапката. Во случагов не се
работи за обвинение од приватен тужител, ТУКУ од оштетен како
тужител. Според чл. 91, ст. 2 од ЗКП, оштетениот како тужител
ги поднесува само оние трошоци на кривичната постапна што ГИ
причинил по ево]а вина. Овде тоа не е случа]. Судот во пре
судата не навел никакви причини по однос на поетоен-ето на вина
ка] оштетеното претприjатие. Напротив, судот го задолжил оште
тениот со трошоците врз основа на чл. 91 од ЗКП, иако оваа од
редба се однесува само на обврската на приватниот тужител, а не
и на оштетениот како тужител,

Дека оштетениот како тужител не е должен да ги подне
сува трошоците на обвинетиот, доколку то] не ги предизвика, про
излегува и од чл. 92, ст. 2 од ЗКП, во ко] се вели дека обвинетиот
има должност да ги поднесува трошоците на евогот бранител, би
деjки е застапувано лице. Сумата, пак, од 7.200 динари ее токму
такви трошоци.

Поради ова, Врховниот суд, врз основа на чл. 365 од ЗКП,
одлучи да jа преправи пресупата така што оштетениот се ослобо
дува од плайан.ето на 7.200 динари кривични трошоци на обви
нетиот".

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Кж. бр. 390/62
од 5. VП. 1962година).

11. Независно од тоа ко] од обвинетите колку задржал од
противправно присвоените пари со кривичното дело тетка крвж
ба од чл. 250, ст. 1, т. 1 од КЗ, шгои обаjцата ro егориле како со
извршители, судот правилно одлучил кога нив солидарно ги за
должил да :и ja надоместат mтетата на стопанската ергавизацша
- член 96 од зки.

Од образложението:
"Не стои жалбениот навод на обвинетиот Г. дека првосте

пениот суд погрешно одлучил и по однос на имотно-правното ба
ран-е. Независно од тоа ко] од обвинетите колкава сума задржал
за себе од противправно одземените пари, при положба во кога
дваjцата, како соизвршители, го извршиле кривичното дело за
кое се огласени за виновни и осудени, тогаш првостепениот суд
правилно одлучил кога ги задолжил обвинетите М. и Г. солидарно
да и ja надоместат штетата на фабриката "Jyr" во износ од
1.983.939динари".

(Пресуда на Врховниот суд на' Македониjа, Кж. бр. 448/63
од 9. VIП. 1963година).
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12. Доставата извршена на работник во адвокатската кан
целарига се смета како уредна достава ва адвокатот - бранител
па обвипетиот, согласно ЧЛ. 122 од ЗКП, а во вр ска со чл. 128 од
ЗИПо

Од образложението:
"Неосновани се жалбените наводи дека пример ок од пресу

дата на окружниот суд - Скопjе К. бр. 104 и 140/71 од 4. Х. 1971
година, не му бил врачен и на бранителот на обвинетиот.

Како што се гледа од списите по делото, бранителот приме
рокот од пресупата го примил на 7 (седми) jуни 1971 година, што
се гледа од приложената доставница кон предметот, на кога прие
мот го потврдила со евогот потпис Р. Г., службеник - дактило
граф во адвокатската канцелариjа на адвокатот К. Д.

Законот за кривичната постапка не регулира изрично како
се врши достава на бранителот на обвинетиот, но чл. 122 од ЗКИ
упатува на одредбите за достава од Законот за процесната по
стапка. Според чл. 128, доставата е уредно извршена кога писме
ното, што треба да му се достави на адвокатот како полномош
ник, ке го прими службеникот во неговата канцелариjа. Од изjа
вата на доставувачот се гледа дека потписникот на потврдата за
прием на пресудата Р. Г. е дактилограф во канцелариjата на бра
нителот - адвокатот К. Д., па затоа и според мислен-ето на ово]
суд доставата е уредно извршена, во смиела на погоре цитира
ните одредби од ЗКП, односно ЗПП.

Од горните причини, а согласно чл. 365, ст. 3 од ЗКП, се
одлучи како во диспозитивот" .

(Решение на Врховниот суд на Македониjа на ден 11. XI.
1971 година, под Кж. бр. 458/71).

13. Известувшьето за седницата на второстепениот суд, на
Koja ке се разгледува жалбата против првостепената прееуда
чл. 341, став 1 од ЗКП, му се доставува лично на обвинетист по
смиела ва чл. 115, ст. 1 од ЗКП. Ако обвинетвот не се затече та
му каде што доставата треба да ее изврши, доставувачот ке 110-
етапи на начин предвиден во чл. 115, ст. 4 односно во чл. 116, ст.
1 од ЗКП.

Од образложението:
.Врховниот суд нагде дека обвинетиот не бил известен за

седницата на советот на окружниот суд, ко] решавал по поднесе
ните жалби против првостепената пресуда, а поради следното:

Согласно чл. 341 од ЗКП, судот е должен да го извести 06-
винетиот и неговиот бранител за седницата на кога ке се разгле
дува жалбата против првостепената пресуда. ако то] или него
виот бранител благовремено го барале тоа.: Известувагьето по сво-
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[от карантер е писмено кое има да му се достави лично на обви
нетиот во смиела на чл. 115, ст. 1 од ЗКП. Доколку обвинетиот не
се затече на местото каде што доставата требало да се изврши,
доставувачот ке постапи на начин предвиден во чл. 115, ст. 4 од
носно чл. 116, ст. 1 од ЗКП".

(Пресуда на Врховниот суд на Македониj а, КЗЗ. бр. 6/70
од 27. V. 1970 година).

14. Пе се смета доетавтвазьето за уредно, ако. пресудата е
доставена на курирот на општинското jaBHO обвинителство, без
оформена доставница, при што курирот ja вратил пресудата.

Ооглаено чл. 121 од ЗКИ, доставата на jавниот обвинител се
врши на TOj начин што писмената се предаваат во. писврницатв
на jaBHOTo.обвинителство, а во емиела на чл. 118 од ЗКИ се о.фо.р
мува деставница, како. доказ за уредно. извршеното деетавтвазье" .

I

Од образложението:
"Утврдено е дека на ден 5. I. 1968 година службеничката на

судот му [а предала пресудата на курирот на општинското [авно
обвинителство, без пригоа да е оформена доставница, при што
курирот [а вратил пресудата, бидеjки во канцелариjата на оп
штинското j авно обвинителство го немало овластениот службеник
и [авниот обвинител, па така вратената пресуда службеничката
ja примила назад. Горната достава не може да се смета како за
конско уредно доставуватье, бидегйи согласно чл. 121, ст. 1 од
ЗКП, доставата на [авниот обвинител се врши на то] начин што
писмената се предаваат во писарвицата на jaBHoTo обвинителство,
при што таа достава се оформува на начин како што е тоа пред
видено во чл. 118 од ЗКП. Во случаjов судот не [а доставил пре
судата во писарницата на [авното обвинителство, ниту пак пре
даваььето на пресудата, кое е извршено на 5. I. 1968 година на
курирот на [авното обвинителство, е оформена на начин како
што е тоа предвидено оо законот. При таква положба, т. е. кога
доставата не е извршена како што е тоа пропишано со законот,
доставата повторно ке се изврши и рокот тече од денот кога е
врачуван-ето извршено на начин како што е тоа предвидено во
законот. Во случагов повторната достава е извршена на 10. I.
1968 година и од наредниот ден тече рокот за жалба, па бидеjl{и
е жалбата поднесена на 17 [ануари 1968 година, таа е поднесена во
рокот предвиден во чл. 329, ст. 1 од 3КП.

Од тие причини овие жалбени наводи не се основани и како
такви се одбиени".

(Решение на Врховниот суд на Македониjа, Кж. бр. 175/68
од 21. VПI. 1968 година).
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15. Службеиата белешка што ja составува службепото лице
на оргапот за внатрешни работи врз основа на овлаетувазъето од
чл. 140 од ЗКИ, не може да се употреби како доказ на главпиот
претрео, но не стои забрана тоа лице да се сослуша како сведок.

Од образложението:
"Жалителот наведува дека првостепениот суд ja повредил

постапката со тоа што судот ja прочитал службената белешка од
1. XI. 1970 година, составена од инспекторот Т. В. и што го со
слушал на тие околности Т. В., па и врз тие докази пресудата ja
темели, бидегки тие докази не можеле да се изведат, па и ако се
изведат, немале доказна вредност.

Во врека со овие жалбени наводи Врховниот суд наога:
службените белешки, што ги сочинуваат службените лица на ор
ганот на внатрешни работи, со цел да се открие сторителот на
кривичното дело (чл. 140 од ЗКП) итн., и според наогатьето на
Врховниот суд, не можат да се употребат како доказ, бидеjки тие
не се деjствиjа изведени во кривичната постапка. Мегутоа, не стои
никаква забрана, а таква не би можела ни да се прифати, служ
беното лице на органот за внатрешни работи да може да биде
сослушано, и за тоа да се состави записник во пропишана форма,
за околности и факти за кои то] дознал извршувагйи ja свогата
задача. Во конкретниов случаj инспекторот Т. В. веднаш по на
станот, покраj другото, отишол во Градската болница и разгова
рал со тогаш тешко повредениот, а сега покоjниот В., за тоа
под кои околности се одиграл настанот и но] се учествувал. Не
говиот исказ за тие околности, како и секо] друг доказ, може и
треба да биде ценет. А во случагов токму то] исказ е ценет и
земен како основ за утврдуван,е во првостепената пресуда. а не
содржината на службената белешка. Поради тоа, Врховниот суд
наога дека не е основан ово] жалбен навод".

(Пресуда на Врховен суд на Македониjа, Кж. бр. 414/71 од
24. П. 1972година).

16. И покр,аj тоа што обвинетиот на главниот претрее изта
вил дека е еогласен да го плати ошгетното побаруватье, самата
танва иззава не е доволен основ судот на оштетениот да му досу
ди надомеоток на штета. Оштетениот одредено требал да го изне
се своето имотноправно пебарувазье - во што се состои и иаков
износ бара, за да може судот правидно да одлучи - чл. 98 од
ЗКИ.

Од образложението:
"Мегутоа, што се однесува до досуденото оштетно побару

ватье, Врховниот суд наога дека жалбениот навод е основан. На
виетина, од записникот за главниот .претрес се гледа дека обвине
тиот изjавил дека е согласен да го плати оштетното побаруван.е,

10 3бирка на судски одлуки 145



но, според наогатьето на Врховниот суд, ваквата изjава не е до
волен основ на оштетениот во кривичната постапка да му се до
суди оштетно побаруватье. Согласно чл. 98 од ЗКП оштетениот тре
баше одредено да го изнесе своето оштетно побаруватье (во што
се состои оштетното побарувагье и каков износ бара), за да може
судот правилно да одлучи. Така не е сторено, па сега ни Врхов
ниот суд не може правилно да одлучи по жалбениот навод".

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Кж. бр. 421/63
од 4. VI. 1963 година).

17. Кога' судот со решение Jie ja запре нривичната постапна
еегласно чл. 102, ст. 4 од ЗКИ, тогаш оmтетениот го упатува на
спор за оетварувазье на своето имотноправно побвруввзье. На ва
ков начин судот Jie постапи и тогаш кога сторителот кривичното
дело го сторил во непресметлива соетозбв (чл. 159, ст. 1, Т. 2 ОД
ЗКП, во врека со чл. 6, ст. 1 од КЗ). Мегутоа, ако jавниот обвини
тел, врз основа на чл. 454, ст. l' од ЗКИ побарал спрема танвиет
сторител да се изрече мерката за безбедност од чл. 61, ст. 1 ОД К3,
па судот го усвои таквиет предлог, и во TOj случаj судот Jie го
упати оштетениот на спор, бидеjJiи правната -положбв на сторите
лот во однос на причияегата штета за време на непресметливо
ета не се изменила.

Од образложението:
"Окружниот суд во Витола, со решението К. бр. 52/69 од

9. V. 1969 година, обвинетиот го упатил во завод за душевно
болни лица - во Болницата за душевно болни лица во с. Бар
довци, Скопеко. Оштетениот за имотноправното побаруваьье го
упатил на грагански спор.

Од решението, и тоа само во однос на упатуватьето на оште
тенист на грагански спор, останал недоволен законскиот застап
ник - родителот на Алексо, Горги Мирчевски. па поднел благо
времена жалба. Смета дека оштетениот не требало да биде упа
тен на спор, па предлага решението да се преправи со тоа што
упатуваььето на' спор ке се стави вон сила.

Жалбата е неоснована.
Правилно постапил првостепениот суд во нападнатото реше

ние кога оштетениот го упатил на грагански спор. Како што се
гледа од решението, првостепениот суд утврдил дека обвинетиот
не е кривично одговорен - чл. 6, ст. 1 од КЗ. Бидеjки, пак, има
предлог за упатуваьье на сторителот во завод за душевно болни
лица, а судот нашол дека то] е опасен за околината и, согласно
ЧЛ. 454, ст. 1, во врека со чл. 61 од КЗ, ja применил мерката од
чл. 61 од ЗКП, со 'Гоа правната положба на сторителот во однос
на причинегата штета за време на непресметливоета во ништо не е
изменета, со оглед на тоа дека постапката за кривично гонен-е на
неодговорен сторител - чл. 6, ст. 1 од КЗ, Се .запира, Член 102,
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ст. 3 од ЗКП предвидува упатуватье на спор на оштетениот и Р.О
случаj на запиратье на кривичната постапка. Поради наведеното,
неосновани се жалбените наводи, па се одлучи како во диспози
тивот".

(Решение на Врховниот суд ир Македониj а, Кж. бр. 253/69
ОД 13.V. 1969година).

18. Извеетуватьете за седницата на второстепениот суд на
K'Oja Jie се разгледува жалбата против првостепената пресуда
чл. 341, став 1 'Од ЗКИ, му се доставува лично на обвинетист во
смиела на чл. 115, ст. 1 'ОдЗКИ. Ако обвинетиот не се затече таму
каде што доставата треба да се изврши, поетавуввчот Jie постапи
на начин предвиден во чл. 115, ст. 4 односно во. чл. 116, ст. 1 од
ЗКИ.

Со тоа што второстепениот суд ja оцржал седницага иако
обвинетиот не бил уредно известен, ro повредил правото на од
брана, кое во смиела на чл. 341 од ЗКИ му припага во постапката
пред второстепениот еуд,

Од образложението:
"Врховниот суд наjде дека обвинетист не бил известен за

седницата на советот на окружниот суд ко] решавал по поднесе
ните жалби против првостепената пресуда. а поради следното:

Согласно чл. 341 од ЗКП судот е должен да го извести об
винетиот и неговиат бранител за седницата на кога ке се разгле
дува жалбата против пр;востепената пресуда. ако то] или него
виат бранител благовремено тоа го барале. Известувюьето по спо
[от карактер е писмено, кое има да му се достави лично на обви
нетиот во смиела на чл. 115, ст. 1 од ЗКП. Доколку обвинетиот не
се затече на местото каде што доставата треба да се изврши, до
ставувачот ке постапи на начин предвиден во чл. 115, ст. 4 од
носно чл. 116, ст. 1 од ЗКП. Во конкретниов случа] на известува
гьето доставувачат ставил забелешка "не барал" и писменото го
вратил. Од оваа забелешка не може да се види дали обвинетиот
одбил да го прими писменото за да се смета, во смиела на чл. 118,
ст. 3, од ЗКП, дека доставата не е уредно извршена. А советот на
окружниот суд се изjаснил дека седницата може да се одржи "би
деjки обвинетиот бил уредно известен", па седницата е и одр
жана, на ко] начин му е ускратено правото на обвинетиот да
присуствува на седницата и ги поjасни жалбените наводи и пред
лози, односно повредено му е правото на одбрана пред второсте
пениот суд, што можело да биде од влиjание при одлучуваььето".

(Пресудено во Врховниот суд на Македонига. КЗЗ. бр. 6/70
од 27. V. 1970година).
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19. Кога брапителот му ставил барав-е на истражниот судиjа
да биде известувап за местото и времето кога и каде lie бидат
сослушувани сведоците и другите истважни дезетвиза, истражниот
судиjа, врз основа на чл. 150 ст. 4 од ЗКО, е должен тоа да го
прави.

Пропуштыьето бранителет да се извести за истрагата, каде
и кога ке се изведтвват доказите, пе е причина тие описи, во смие
ла ва чл. 81 од ЗКО да се издвозвт во посебен омот, доколку тов
ве се записници за сослушуватье ва лица врз чии искази не може
да се звсневтва пресудата - чл. 212 од ЗКП.

Горната повреда на постапката ве е апсолутна коза задол
жително повлекува укинувазье на пресудата, туку тва Iie се укинв
ако ва главниот претрес ве можат да се отстранат недостатоците
и ако тоа било или можело да биде од влизавие за утврдува
тьете ва решавачките факти - чл. 334, ст. 2 од ЗКИ.

Од образложението:
"Наводот во жалбата, дека истражниот судиjа не ги известу

вал бранителите за денот, часот и местото кога и каде ке ги сослу
ша сведоците, е точен. Во смисла на чл. 156, ст. 4 од ЗКП на
сослушуватьето на сведоците може да присуствува обвинителот, об
винетиот и бранителот во следните случаи: а) кога е верогатчо
дека сведскот не ке доjде на претресот; б) кога истражниот судиjа
наjде дека е тоа целисходно и с) кога една од странките бара да
присуствува на сослушувагьето. А во случагов бранителот на обви
нетиот барал од судот за времето и местото на СОСЛУШУВа:Еьеда
биде известуван. Истражниот судиjа во ваквиот случаj бил должен,
а врз основа на чл. 156, ст. 5 од ЗКП, да ги известува бранителите
на сите обвинети за времето и местото кога и каде ке ги сосдушува
сведоците. Не постапуваj ки така, првостепениот суд ги повредил
правата што ги има одбраната, што го констатира и Врховниот суд.

Метутоа, баран-ето на одбраната сите записници од сослушу
ватьето на сведоците во истрагата да се издвоjат во посебен омот,
бидегйи, според нивното мислетье, тие искази не можат да имат
никаква доказна вредност, е без основ, а поради следното:

Навистина, согласно чл. 81 од ЗКП, предвидена е можност
одредени списи да се издвоjат и остават во посебен омот, па така
издвоените списи не мажат да служат како доказ. Но така се по
етапува само "кога во законот е предвидено дека врз исказот на
обвинетиот, сведскот или вештакот не може да се засновува суд
ската одлука". Согласно чл. 211 од ЗКП, судот не може да ja
засновува свогата одлука врз исказот на лице што во свогство на
сведок не може да биде сослушано. Тоа се: 1.) лице кое со свогот
исказ би ja повредило должноста за чуван-е на службената или
воената тагна, додека од таа должност не биде ослободено, и 2.)
бранителот за она што обвинетиот му го доверил како на бра
нител. А лицата што се сослушани во истрагата го немаат ни
едното ни другото ево]ство. Исто така, пресудата не може да ее
засновува, согласно чл. 212 од ЗКП, врз искази на лица што се
ослободени од должиоста на сведочеььето, а кои не се согласиле
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да дадат таков исказ. Тоа се: брачниот другар, сродниците во
права линиjа, во побочна до трет степен и по сватовството до
втор степен, усвоителот и усвоеникот и верскиот исповедител. А
сведоците сослушани во истрагата немаат ни едно од тие свог
ства.

Според тоа, според наогатьето на Врховниот суд, нема закон
ски основ да се издвоjат споменатите списи и да. се стават во
посебен омот - како што го тоа предвидува чл. 81, ст. 2 од ЗКП.
Поради тоа, правилно првостепениот суд постапил кога то] пред
лог го одбил. А со тоа не е сторена битна повреда на постапката.

Мегутоа, првостепениот суд, кога констатирал дека во ис
трагата при сослушуван.ето на сведоците е повредено правото на
одбрана, бил должен, а така и постапил, да jа отстрани таа по
вреда. Имено, сите тие сведоци повторно се сослушани во при
суство на обвинетите и нивните бранители, кои можеле и ставиле
свои приговори, а кои потоа се ценети.

Наjпосле, Врховниот суд не ги пренебрегнува тие повреди,
па испитуваше дали пресупата се засновува исклучиво врз иска
зите што еведоците ги дале во иетрагата, па оттука и дали таа
повреда на правата на одбраната била и можела да биде од вли
jание врз утврдуваэьего на факти и околноети од решавачко зна
чен-е при донееуван.ето на судската одлука - чл. 334, ст. 2 од
ЗКП, па наjде: Прееудата за решавачките факти ее засновува
врз иеказите на сведоците В. Д., Л. В., J. С., В. Н., З. С., С. С.,
М. Е. и З. В. Овие сведоци на главниот прегрес ги потврдиле тие
околности (битни околноети) кои ги тврделе и во истрагата. Спо
ред тоа, пресудата за битните факти ее засновува врз доказите из
ведени на главниот претрее, а не врз доказите (исказите на еве
доците) изведени во истрагата. Поради тоа, и не стои жалбениот
навод дека со тоа што во истрагата е повредено правото на од
браната, дошло или можело да догде до погрешно УТВРДУВа:Еьена
фактите од решавачко значеlЬе за еудеката одлука, па ее одбива
како неоеновано".

(Прееуда на Врховниот суд на Македониjа, во Скоп]е, Кж.
бр. 354/69, 18. ХП. 1969 година).

20. Самиот факт да при претресот во етавот на обвинетиот
не се проваёденя предмети на кривичното дело од чл. 250, ст. 1,
т. 1 од К3, ииту, пак, постоеле индиции дека се тие ка] обвине
тиот, - не може да биде оенов советот на окружниот суд, 110

предлог на истражниот судиjа, да го продолжува притворот про
тив обвинетиот, односно од тоа да заклучува дека постои основан
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страв дека Jie ги уништи трагите на кривичното дело и тоа да
биде законски ОСВОВ за предолжгватье на притворот во смисла
на чл. 176, ст. 2, т. 2 од ЗКП.

Од о б р а з л о ж е н и е т о:
"Како што се гледа од списите, против обвинетиот Б. и

другите дваjца обвинети бил нареден притвор и спроведена ис
трага поради основано сомнение дека ги извршиле погоре ЦИ'П1-
раните кривични дела. Бидеjки притворот бил нареден само за
еден месец, и тоа врз основа на чл. 176, ст. 2, т. 2 од ЗКП,
а бидегйи истрагата не била завршена, за тоа истражниот судиjа
побарал од советот на окружниот суд во С. да се продолжи прит
ворот против погоре именованите обвинети уште за два месеца од
причини што постоело основано сомнение дека ако бидат на сло
бода ке ja осуетат натамошната истрага со тоа што ке ги сокри
j ат предметите на делото, или ке ги уништат, а постоела опас
ност и да го повторат делото, бидеjки биле познати како такви
делинквенти.

Советот на Окружниот суд во Скопге, .по разгледуван-ето
на списите, притворот против сите троша обвинети го продолжил
уште за еден месец од причините што ги навел истражниот су
диjа, наогаjки дека се оправдани.

Врховниот суд наога дека во случаjот не стозат причините
за натам ошно задржуван,е во притвор на обвинетиот Н. Б. Тоа
што уште не се пронаудени сите предмети на кривичното дело,
ниту се прибрани оштетните побаруван,а, не може да биде и ос
нов за натамошно задржуватье во притвор на обвинетиот. Во чл.
176, ст. 2, т. 2 од ЗКП нема законски основ за продолжуватье на
притворот поради сокривав-е на предметите. Уништувагьето, пак,
на трагите на кривичното дело, на какви се мисли во чл. 176,
~" 2, ':Т. 2 од ЗКП, не стои како основ за продолжуваьье на
ПРИТВОРОТ, бидеjки од списите на предметот не се гледа кои се тие
траги што обвинетиот би ги уништил ако би бил пуштен да се
брани од слобода. Ако се мисли на тоа дека ке ги уништи укра
дените ствари, во то] правец нема ниш то конкретно наведено во
нападнатото решение, од што би можело да се заклучи дека на
вистина постои сомнение дека такво нешто би сторил обвине
тиот. Впрочем, треба да се нагласи дека е извршен и претрес во
станот на обвинетиот Бошко и дева такви ствари не се пронаj
дени.

Од овие причини Врховниот суд застана на становиште дека
нема основ за задржуваьье на обвинетиот Бошко во натамошен
притвор, па, уважуваjКи му ja жалбата, го пушти да се брани од
слобода".

(Решение на Врховниот суд на Македониjа, К. бр. 4/68 од
26. П. 1968 година).
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21. Околноста што истражниот судиjа во времето на трае
llieTo па притворот против обвинетиот немал времепека можност да
сослуша уште неколку сведоци предложени од оштетениот или за
кои дознал во нетрагата, како и да прибави извештаj за приро
дата на повредата на оштетениот, не се танви поради кои може да
се продолжи пр итворот, иако то] бил нареден поради колузиона
опасност, ако во предлогот за продолжуван.в на притворот не се
наведуваат такви околности кои укажуваат дека обвинетиот на
вистина би можел да влиjае врз новите сведоци и со тоа да го
попречи правилпиот тек па истрагата - член 176, ст. 2, т. 2
од ЗКП.

О Д об раз л о ж е н и е т о:

"Стои жалбениот навод на обвинетиот дека нема место за
продолжуван,е на притворот уште за 15 дена. Наводите поради
кои се продолжува притнорот - да се сослушаат уште троjца
сведоци и да се прибави извештаj за карактерот на повредите од
Медицинскиот центар во Тетово, во случаjов не можат да бидат
основ за продолжуван.е на притвор против обвинетиот. Имено, во
нападнатото решение не се гледаат причините кои би укажале
на тоа со што обвинетиот би влиjаел врз сведоците што треба да
се сослушаат кога тие всушност и не се предложени од обвинетиот,
а наjмалку може да попречи во прибавуватьвто на извештаjот за
карактерот на повредите на оштетениот. Впрочем, за правилно
одвиван,е на истражните деjствиjа Врховниот суд смета дека бил
доволен периодет од 22. I. до 20. П. 1968 година, во ко] период
истражниот судиjа имал доволно време да ги изведе и сега пред
ложените деjствиjа. Ова дотолку повейв што сведоците, на кои
укажал оштетениот, се познати и лесно можеле да се пронаjдат.

Од овие причини Врховниот суд смета дека нема основ про
тив обвинетиот да се продолжи притворот, па затоа го пушти да
се брани од слобода ".

(Решение на Врховниот суд на Македониjа, на ден 27. П.
1968 година, под Кв. бр. 5/68).

22. Со голата констатациjа на главвиет прегрее - дека све":'
доците остануваат при дадените искази во претходната поствпка,
без да се бараат позаенуввтьа и дополнтвавв на нивните искаэи,
без да им бидат поставени непосредни прашатьа на сведоците,
првостепевиот суд ги повредил чл. 225, односно чл. 309 од ЗКП, па
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бидеjliи тоа можело битно да влизае врз донеоуватьето па зако
пита и правилна одлука, повредите се ОД битен карактер во смие
ла на чл. 343, ст. 2 од ЗКИ.

о д об раз л о ж е н и е то:
"Жалбата е основана.
Врховниот суд ja разгледа обжалената пресуда со сите спи

си по предметот, како и жалбата на оштетената, па одлучи како
во диспозитивот од следните причини:

Стои битна повреда на одредбите на ЗКП од чл. 343, ст. 2
од ЗКП. Од записникот за главниот прегрес не се гледа дека
сведоците се распрашувани на главниот претрес согласно чл. 225
од ЗКП и чл. 309 од ЗКП. Во записникот, вистина, стои дека све
доците кажале се како во претходната постапка, мегутоа, од тоа
што ништо друго не е внесено, дека нема траги оти обвинетиот
поставувал прашатьа на но] и да било сведок, иако имало танви
што го товареле, Врховниот суд заклучи дека стои жалбениот на
вод дека на претресот не се сослушувани сведоците непосредно од
судот за она што знаат во врска со настанот, туку се прашани
само дали cTojaT на поранешните искази. Таквата постапка е спро
тивна на горните одредби на зкп, и во случаj ов можела да има
битно влиjание врз законито и правилно донесуваьье на пресу
дата, што претставува битна повреда на одредбите на зкп, од чл.
3,43, ст. 2 на зкп, кога во смисла на чл. 363, ст. 1 од зкп по
влекува укинуваьье на пресудата".

(Решение на Врховниот суд на Македониjа, Кж. бр. 105/65
од 3. IX. 1965 година).

23. во случаите нога сведоците тврдат за обвинетиот дена
бил пиjан, а се разликуваат во оцената дали бил пресметлив, пр
востепениот суд е должен, согласно чл. 237 од ЗКИ, оваа окол
ност да ja утврдува со помош на вештаци, кои врз основа на
признати научни методи lie ja утврдат душевната состоjба на
обвинетиот во времето на извршуввэьето на делото.,

Од образложението:
"Врховниот суд, по проучуваььето на списите, нападнатата

пресуда и жалбените наводи нагде:
Жалбата е основана.
Првостепениот суд утврдил дека обвинетиот К. во пиjана со

сто]ба ги кажал инкриминираните зборови. Притоа првостепениот
суд нашол обвинетиот к. бил толку пиjан, што во времето кога
го сторил делото не можел да го сфати эначегьето на своето дело,
ниту можел да биде свесен дека во таква состо]ба делото ке го
стори. А во врска со степенот на алкохолизираноста и способно
ста да го сфати значегьето на делото, изведените докази значител-
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бидеjки тоа можело битно да влизае врз донеегван.ето на зако
пита и правилна одлука, повредите се од битен карантер во смие
ла на чл. 343, ст. 2 од зкп.

Од о б р а з л о ж е н и е т о:
"Жалбата е основана.
Врховниот суд ja разгледа обжалената пресуда со сите спи

си по предметот, како и жалбата на оштетената, па одлучи како
во диспозитивот од следните причини:

Стои битна повреда на одредбите на ЗКП од чл. 343, ст. 2
од ЗКП. Од записникот за главниот прегрес не се гледа дека
сведоците се распрашувани на главниот претрес согласно чл. 225
од ЗКП и чл. 309 од зкп. Во записникот, вистина, стои дека све
доците кажале се како во претходната постапка, мегутоа, од тоа
што ништо друго не е внесено, дека нема траги оти обвинетиот
поставувал прашатьа на ко] и да било сведок, иако имало танви
што го товареле, Врховниот суд заклучи дека стои жалбениот на·
вод дека на претресат не се сослушувани сведоците непосредно од
судот за она што знаат во врска со настанат, туку се прашани
само дали стогат на поранешните искази. Таквата постапка е спро
тивна на горните одредби на зкп, и во случаj ов можела да има
битно влиj ание врз законито и правилно донесувагье на пресу
дата, што претставува битна повреда на одредбите на зкп, од чл.
3,43, ст. 2 на ЗКП, кога во смисла на чл. 363, ст. 1 од зкп по
влекува укинувюье на пресудата".

(Решение на Врховниот суд на Македониjа, Кж. бр. 105/65
од 3. IX. 1965 година).

23. Во случаите кога сведоците тврдат за обвинетиот дена
бил питан, а се разликуваат во оцената дали бил пресметлив, пр
востепениот суд е должен, еогпаено чл. 237 од зкп, овав окол
ност да ja утврдува со помош на вештаци, кои врз основа на
признати научни методи ке ja утврдат душевната состоjба на
обвинетиот во времето на извршувшьето на делото.,

Од образложението:
"Врховниот суд, по проучуваььето на списите, нападнатата

пресуда и жалбените наводи нагде:
Жалбата е основана.
Првостепениот суд утврдил дека обвинетиот к. во пиjана со

сто]ба ги кажал инкриминираните зборови. Притоа првостепениот
суд нашол обвинетиот к. бил толку пиjан, што во времето кога
го сторил делото не можел да го сфати значетьето на своето дело,
ниту можел да биде свесен дека во таква состо]ба делото ке го
стори. А во врска со степенот на алкохолизираноста и способно
ста да го сфати значетьето на делото, изведените докази значител-
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но се противречни. Така, обвинетиот изjавил: "Jac често пиjам и
се доведувам во пиjана состоjба, но и покраj тоа jac секогаш сум
свесен за моите деjствиjа што ги вршам во таква состоjба". А све
доците изjавиле: некои дека обвинетиот бил под деjството на ал
кохол, други "доста напиен", односно .лсамен пиjан". Оттука про
излегува дека обвинетиот бил пиjан, но неговата способност да
го сфати значегьето е од "наполно свесен за деjствиjата што ги
врши во таа состоjба (самиот обвинет), до .лсамен пиjан", односно
"тотално пиj ан" (сведоците М. С.)", што jа исклучува способноста
да го сфати значен.ето на своето дело. Всушност, доказите се од
таква природа што се .лтогавило сомнение дека обвинетиот бил
во времено душевно растрогство, што [а исклучува или ja сма
лува неговата пресметливост". А кога таква состоjба ке настане
во процесот, тогаш првостепениот суд е должен да постапи со
гласно чл. 237 од ЗКП, Т.е. да нареди обвинетиот да го прегле
даат еден или дваjца лекари-психиjатри, кои врз основа на приз
нати научни методи ке утврдат каква била душевната состоjба
на обвинетиот во времето кога го сторил делото, па со нивна по
мош првостепениот суд ке утврди дали обвинетиот не бил пре
сметлив, дали бил со битно смалена пресметливост, во едноставна
смалена пресметливост или бил наполно пресметлив".

(Решение на нем Кж. бр. 26/69 од 6. 111. 1969 година).

24. Употреба на магнетофон заради снииазье па целиот или
дел од главниот прегрее може да одобри само еоветот врз основа
на чл. 268 од ЗКИ.

Не е дозволена употреба на магнетофон по сопствено наога
тье на странките.

Решението со кое советот му забранил на бранителот упо
треба на магнетофон има нарангер на решение со кое се сдр
жува редот на претресот, па против тов решение не е дозволена.
песебна жалба, - сеелаено чл. 362, ст. 3 ОД ЗКИ.

Од образложението:
"Врховниот суд на Македониjа, по проучувагьето на списите,

нападнатото решение и жалбените наводи, нагде:
Главниот претрес, како што е тоа предвидено во чл. 268

од ЗКП, тече по оно] ред ко] е предвиден во законот. Притоа, со
гласно чл. 282, ст. 1 од ЗКП, за работата на главниот претрес се
води записник.

Мегутоа, по исклучок, може 'да се отстапи од редот предви
ден во законот, ако за тоа има оправдани причини. Така, во чл.
169, ст. 3 од ЗКП "по исклучок претседателот на републичкиот
врховен суд може да одобри на одделни претреси, филмски и те
левизиски снимаььа'', или, согласно чл. 282, ст. 2 од ЗКП .лтрет
седателот на советот може да нареди целиот тек на главниот
претрес или одделни негови делови, да се бележат стенографски.
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Стенографските белешки, во рок од 48 часа, ке се дешифрира ат,
прегледват и приклучат кон эаписникот", Тоа се само два изрично
спомнати случаи кога се отстапува од редовниот тек на претресот,
при што е регулирано и прашан-ето ко] одлучува за тоа. ~Т110-
требата на магнетофон (сниман-е на целиот тек или на одделен
дел од главниот претрес на магнетофонска лента), ко] врши слич
на функциjа како и стенографиран-ето на текот на претресот, без
сомнение претставува отстапуван.е од пропишаниот ред во законот.
Таквото отстапуваьье, согласно чл. 268 од ЗКП, може да го одо
бри само советот пред ко] се држи претресот. Според тоа, неосно
ван е жалбенист навод дека советот не е овластен да донесува
решение за забрана на употреба магнетофон, кое деjствие, без
знаеьье и одобрение на советот, го извршил бранителот, и за од
земан.е на лентата.

Бидеjки, пак, ова решение на советот има карактер на ре
шение со кое се одржува пропишаниот ред на главниот претрес,
затоа против него, а согласно чл. 362, ст. 3 од ЗКП, не е допуш
тена посебна жалба, туку тоа решение може да се напага само
со жалба на пресудата.

Од тие причини, а врз основа на чл. 365, ст. 3 од ЗКП се од
лучи како во диспозитивот" .

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Кр. броj 155/69
од 16. V. 1969 година).

25. Со тоа што судот не и дозволил на одбраната да упо
треби магнетофон не е сторена битна повреда на постапката во
смисла на чл. 334, ст. 2, во врека со чл. 282 од зки.

Судот може, врз основа на чл. 282, ст. 2 од ЗКИ, да одлучп
целиот или дел од претресат да биде сниман на иагнетофенска
лента, но таа лента во рок од 48 часа треба да се пренесе на
записвин, па записникот и лентата се приклучуваат кон списите.

Од образложението:
"Неоснован е жалбениот навод дека првостепениот суд, со тоа

што на бранителот не му дозволил одделни делови на претре
сот да сними на магнетофонска лента, го повредил начелото на
jавноста, и дека со тоа сторил и битна повреда на одредбите на
кривичната постапка, согласно чл. 3,34, ст. 2, во врека со чл. 262
од ЗКП. Претседателот на советот е овластен да раководи и да го
нассчува текот на претреоот. Притоа, за текот на претресот се води
записник, согласно чл. 282 од ЗКП и то] им е достапен во секое
време на странните, па дури можат да бараат да добиjат и препис
од него. Со прописот од чл. 282, ст. 2 од ЗКП, текот на целиот
прегрес или само дел од него дозволено е да се бележи стено
графски, но постои задолжение во рок од 48 часа овие белешии
да се дешифрираат, прегледаат и приклучат кон списите. Мегу
тоа, за потребите на одбраната, дури и со цел магнетофонската

154



-------_._------- ----------

лента да се користи како доказен материj ал за текот на претре
сот во жалбената постапка употребата на магнетофон не е дозво
лена, од следните причини: ова средство, пред се, е несигурно, со
оглед на начинот на ракуван-е со лентата кога може да се скра
тува, брише, дополнително да се преснимува и одделни делови
да се менуваат, да се пренесува и да се употребува за други
цели, при што се врши и психички притисок на сведоците при
даван-ето на исказите, па поради тоа правилно постапил прво
степениот суд што не дозволил ова средство да се користи од
одбраната. Дури и кога од страна на, судот би бил употребен маг
нетофон, и тогаш лентата ке треба во рок од 48 часа да биде
дешифрирана, па заедно со писмениот текст да биде пряклучена
кон записникот. Согласно со ЗКП, странките при воден-ето на
претресот, а при распит на сведоци, имаат право да стават при
говор, ПО ко], во случа] на неслагатье, одлучува советот, така што
употребата на магнетофонот не може да се оправдува со тоа што,
наводно, правата на одбраната биле ускратени".

(Пресуда на Врховниот суд на Македониj а, Кж. бр. 326/69
од 1. Х. 1969 година).

26. Пресудата донесена на rлавниот прегрее одржан во от
суство на обвинетиот, врз основа на чл. 275, ст. 2 од ЗКП, Iie се
укине . и предметот Iie се врати на повторно еудетье ако причи
ните од кои судетьето е одржано во отсуство на обвинетиот, пре
станале во текот на жалбената постапка.

О Д об раз л о же н и е т о:
.Врховниот суд на Македониjа наjде:
Главниот претрес е одржан во отсуство на обвинетиот, ко] во

тоа време се насгал во Париз - Франциjа, без да му се знае по
блиската адреса, поради што не бил достапен на државните ор··
гани - чл. 275, ст. 2 од ЗКП. Мегутоа, по донесената осудителна
пресуда, обвинетиот се вратил во татковината, лично се [авил во
окружниот суд И j а примил пресудата, што се утврдува од прило
жената доставница. Според тоа, престанала околноста ко]а го
оправдувало судетьето во отсуство. Оваа, пак, околност е од таков
карактер, што дури и откога осудителната пресуда ке стане пра
восилна, постапката ке се повтори - чл. 378, ст. 1 од ЗКП. Затоа,
кога таа околност ке се по]ави во жалбената постапка, настапу
ваат истите правни последици, т. е. првостепената пресуда. врз
основа на чл. 355, во врека со чл. 334, ст. 1, т. 1 и 3 и чл. 378 од
ЗКП, ке се укине и предметот ке се врати на повторно суден.е,
како што е одлучено во диспозитивот" .

(Решение на Врховниот суд на Македониjа, Кж. бр. 14/70
од 2. IV. 1970 година).
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27. Судот не е сврзан за иислевьето на вештото лице и, не
прифаJiаjки го него, не мора да бара мислетье на друго вешто
лице кога тоа се одвеотва на факти што излегуваат од доменот
на стручните познвввтьа на вештото лице - член 230 од зки.

Од образложението:
"Правилноета на ваквото УТВРДУВа:Еьеи за ово] СуД не се

доведува во сомневатье со мислен.ето на вештото лице дека, со
оглед на растоjанието од кое обвинетиот пукал и исправноста на
пушката од кога било пукано, обвинетиот, да сакал, можел и без
нишанен,е, со просто насочуван,е на пушката, да го погоди оште
тениот. Ваквото мислен-е на вештото лице се базира врз експе
риментот што то] го извел гаfаjки од истата пушка, од исто расто
jание во поставена фигура за таа цел. Мегутоа, првостепениот
суд правилно заклучува дека вештото лице може и треба да даде
мислетье дали споменатата пушка била исправна, дали од наве
деното раето]ание обвинетиот можел да го усмрти оштетениот, за
што ова лице позитивно се изjаснило. Мегутоа, неприфатливо е и
за ОВО] Суд мислен.ето на вештото лице дека обвинетиот од ова
растоjание не можел да промаши, доколку сакал да го лиши од
живот оштетениот. Овде не се работи само за разликата во тоа
што оштетениот бил во движеьье, додека експериментот е вршен
на неподвижна цел, туку пред се затоа што во конкретниот случаj
се работи за пукан,е во човек, во лице со кое обвинетиот, долго
време пред влошувагьето на односите, другарувал, што е обвине
тиот млад човек, што за прв пат насочува оружjе на човек, а се
ова несомнено доведува до посебна психичка состоjба, до возбуда,
па промашуватье во таква ситуациj а е можно и од помало расто
jание".

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Кж. бр. 29/71 од
4. III. 1971 година).

28. Одлуката на главвиет претрес да се прочитаат иска
зите на сведоците дадени во истрагата ja донесува советот.

Таква одлука советот ке донесе само доколку успешно мо
жат, а врз основа и на другиот доказен материjал, да се решат
спорните прашатьа, а не и во случаи кога спорните првшазьа мо
жат да се решат само со непосредно и усно испитувавье на сведо
ците - без оглед на тоа што странките, врз основа на чл. 31.1
од ЗКИ, се согласиле да се ототапи од начелото на усност, НС
посредност и контрадикторност.

Од образложението:
"Жалбата е основана.
Првостепениот суд утврдената фактичка положба ja засно

вува исклучиво врз исказите на оштетениот М. Т. и сведоците
J. Ж. и А. Н., што ги дале во извидната постапка, а кои на
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главниот претрес, со согласност на странните, се прочитани, а врз
основа на чл. 314, ст. 1, т. 3 од ЗКП. Читатьето на споменатите ис
кази е извршгно без претходно да одлучил советот за тоа. Со тоа
е повредена постапката, бидеjки одлуката да се прочитаат иска
зите, а согласно чл. 314, ст. 1 од ЗКП, т. е. да се отстапи од на
челото на нецосредност и усност во постапката, може да ja до
несе советот, и без таква одлука и не можат да се читаат иска
зите на сведоците, што се констатира со увид во записникот за
главниот прегрес. Покраj тоа, а според наогатьето на Врховниот
суд, во конкретниов случаj не би можело да се допушти чита
вьето на споменатите искази, поради тоа што тие се во потполна
спротивност со исказот на обвинетиот за битните околности, а дру
ги докази нема. Така, обвинетиот тврди дека чековите во износ
од 120.000 динари оштетениот ги изгубил играjки комар со обви
нетиот, но] притоа се служел со банкнот од по 100 и 500 стари динари,
така што по две банкноти од иста вредност, со парен и непарен
бро], биле залепени, па со оглед на тоа дека се изграло "чиф
тек" добивката му била обезбедена, додека оштетениот Т. и све
ДОКОТ Ж. тврделе дека чековите од 120.000 динари му се дадени
на обвинетиот, бидегйи то] изjавил дека за 10 минути да ги прет
вори во пари и парите да му ги предаде на оштетениот. Ваквите
спорни факти и околности можат да се расправат само во непо
средна, усна и контрадикторна постапка, а тоа не го обезбедува
читав-ето на исказите. Поради тоа, иако стои општо овластуватье
на советот, дека то], во смисла на чл. 314, ст. 1 од ЗКП, може да
отстапи од начелото на непосредност, .контрадикторност и усност,
така ке постапи само доколку успешно може, а врз основа и на
другиот .доказен магеригал. да ги расправи спорните прашаььа. .Ако
тоа не може да го стори, тогаш, и покраj согласноста на стран
ките, ке одбие да се читаат порано дадените изjави. Во случагов,
точното утврдуван,е на фактот дали на комар ги добил чековите
на износ од 120.000 стари динари, или, пак, на начин како што го
примил тоа првостепениот суд, е од битно значен.е при донееу
ван-ето на законита одлука. Така, доколку на комар се изгубени,
тогаш, се разбира, ако стогат и другите одбележоци, обвинетиот мо
же да биде огласен за виновен за дело од чл. 305, ст. 3 од К3, при
што оштетениот нема право на судска заштита во баран-ето да му
се вратат чековите, односно нивната вредност, а таа сума ке се
одземе врз основа на чл. 62-а од КЗ. Во спротивно, доколиу се
утврди дека е фактичката положба онаква каква што тврди оште
тениот и сведокот, стои делото од чл. 258 од КЗ.

Поради тоа, во конкретниов случаj повредата на постапката
може да има битно эначен.е за законито одлучуваьье, а во смиела
на чл. 343, ст. 2 од ЗКП, па согласно чл. 363 од ЗКП следуваше
да се одлучи како во диспозитивот" .

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа во Скопjе, Кж.
бр. 17/66 од 31. Ш. 1966 година).
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29. СУдОТва главниот прегрее може да ги прочита иеказите
на недоjдените сведоци само доколку постои сегласност на етран
ките - чл. 314, ст. 1, т, 3 од ЗКП. Меrутоа, до завршетокот на
глввниот претрес таа ееглаеност странките можат да ja отпови
куваат, доколку наведат оправдани причини и судот е должен да
го допушти непосредното ееелушувазье па лицата чии искази се
прочитани.

О Д об раз л о же н и е т о:
"Врховниот суд на Македониjа, по проучуватьето на списи

те, нападнатата пресуда и жалбените наводи, наjде:
Жалбата е основана.
Согласно чл. 314, ст. 1, т. 3, од ЗКП, на главниот претрес

судот може, со согласност на странките, да ги прочита исказите
на недоjдените сведоци, на вештото лице и на други учесници по
процесот. Оттука произлегува дека даван-ето на согласност да се
прочитаат исказите на недоjдените лица е право на странните,
респективно и на обвинетите. Мегутоа, еднаш дадената согласност
на претресот да се отстапи од начелата на усност, може да се от
повика. Таквата согласност странките, па и обвинетите, до эавр
шетокот на главниот претрес, можат да ja отповикуваат, особено
ако за тоа се дадат причини, или, пак, ако другите околности што
се изнесени на претресот тоа го налагаат и оправдуваат, како што
и самиот суд по службена должност може да одлучи, и без со
гласност на странните, непосредно да ги сослуша лицата чии ис
кази се прочитани. Во конкретниов случаj обвинетите се согласиле
да се прочита ат исказите на сведоците. Мегутоа, откако судот го
одбил предлогот да се сослушаат нови сведоци на нови околно
сти - обвинетите оправдано барале непосредно да се сослушаат
сведоците чии искази биле прочитани, со оглед на фактот дека
првостепениот суд отстапил од начелото на усност и непосредноста,
во таков обем што постапката се свела на читатье на писмени
докази. Притоа првостепениот суд бил должен да го почитува пра
вото на обвинетите како странки да можат да ja отповикаат ед
наш дадената согласност, со оглед на тоа дека тоа го оправдуваат
со фактот што предложените докази, за кои, се надевале дека ке
бидат изведени, не се изведени. Не постапувагйи така, првостепе
ниот суд битно ги повредил одредбите на ЗКП. Поради тоа, прво
степената пресуда следуваше да биде укината",

"Решение на ВСМ Кж. бр. 937/63, од 4. VI. 1964 година).

30. Jавниот обвинител може да го измени обвинението на
главниот прегрес доколку на него, врз основа на изведените до
кази и утврдените факти од нив, стекнал убедуваIЬе дека фан
тичката положба е поиваква од онаа што ja изнел во обвинител
ниот акт. Ова негово право не е еврзаве со тов дали на главниот
претрес се поjавиле вови околности.
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Измената на обвинението може да стане и врз основа на
нова субjективна оцена од страна на jавниот обвинител, па и
врз основа на доказите што биле познати во претходната по
етапна,

Од образложението:
"Исто така, според наоган.ето на ово] Суд, во првостепената

постапна не стои дека биле неправилно применети чл. 317 и чл.
368 од ЗКП. Jавниот обвинител, врз основа на изведените докази
на главниот претрес, користегйи се со неговата непосредност, стек
нал убедуваьье дека фактичката состоjба по однос на обвинетата
М. е поинаква од онаа што била изнесена во обвинителниот акт
и врз основа на тоа го изменил обвинението. Правилно првосте
пениот суд го прифатил изменуваььето, сообразено со чл. 317 од
ЗКП. Правилно е ТОЛКУВа:Еьетона првостепениот суд на чл. 317 од
зкп, а имено дека изменуватьето на обвинението не е условено
со евентуални нови докази, кои ке се изведат на главниот претрес,
а со кои j авниот обвинител не располагал при ПОДИГа:Еьетона об
винението, односно менуваьье на поранешните искази, но претпо
етавува дека настанала измена во фактичката состоjба, иако е за
снована само врз субjективната оценка на изведените докази на
главниот претрес од страна на jавниот обвинител. Дури на глав
ниот претрес то] се стекнува со можноста доказниот материjал, со
ко] навистина веке располагал при ПОДИГа:Еьетона обвинението,
непосредно да го цени" .

. (Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Кж. бр. 248i66
од 14. IX. 1966 година).

31. Диспозитивот на пресудата со KOj обвинетиот се егла
сува за виновен за кривично дело повреда на угледот на држа
вата, нетзините органи и претставници од чл. 174 од КЗ. Кога
гоа дело се врши со пцуен,е, мора да ги содржи зборовите ._
пцоетите кои се упатени на лицата. наведени во чл .. 174 од КЗ.
Непоегоезьето во диспозитивот на пцоетите, диепозитивот го прави
иезасен, - што претставува битна повреда на одредбите на кри
вичната постапка од чл. 334, ст. 1, т. 10, во врека со чл. 322, ст.
1, т. 1 од ЗКИ.

Од образложението:
"По разгледуватьето на жалбата, обжалената пресуда и спи

сите по предметот, Врховниот суд на Македониjа натде дека е
жалбата основана и за уважи, па врз основа на чл 355, ст. 1 ОД
зкп одлучи обжалената пресуда да ja укине и предметот да го
врати на повторно судетье, а од следните причини: "
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Диспозитивот на пресудата не е разбирлив, ниту то] про
излегува од изведените докази, од една страна, а од друга страна,
постои значителна противречност за решавачките факти мегу на
веденото во образложението на пресудата во однос на содржината
на исказите и самите искази на сведоците. Со ова е сторена битна
повреда на одредбите на кривичната постапка - чл. 334, ст. 1,
точка 10 од 3КП. Имено, во образложението не е наведено какви
пцости се упатени на адреса на СФРJ, со кои е нанесена повреда
на угледот на државата, туку само е речено дека се упатени пцо
сти, кое нешто диспозитивот навистина го прави неразбирлив.

(Решение на Врховниот суд на Македониjа, Кж. бр. 266/69
од 3. VII. 1969 година),

32. Не стои пречекорено обвинение - член 317, ст. 1 од ЗКП
со тоа што судот нашол дека се работи за убиство од небрежност
од чл. 137 од КЗ, иако обвинението се однесува на тетка телесна
повреда квалификувана со смрт од чл. 141, ст. 1 од КЗ.
(.

Од образложението:
"Не стои наводот во жалбата дека било пречекорено обви

нението. Точно е тоа дека j авниот обвинител на повторниот пре
трес обвинетиот го обвинил за кривично дело од чл. 141, ст. 4,
во -врска со ст. 3 од К3, но првостепениот суд не погрешил кога
не [а прифатил оваа квалификациjа, туку обвинетиот го огласил
за виновен за кривично дело од чл. 137 од КЗ. Постапува [йи така,
го] не го пречекорил обвинението. Ова поради тоа што секогаш,
кога е во прашатье нанесуватье на тешка телесна повреда од не
брежност, па поради нанесената повреда ке настапи и смрг на
повредениот, а и смртта треба да се припише на небрежноета на
сторителот, се работи за кривично дело убиство од небрежност од
чл. 137 од КЗ. И ВО однос на нанесувагьато на тешката телесна
повреда и во однос на смртта, сторителот де!ствува од небреж
ност, па според тоа то] се [анува како сторител на кривичното
дело убиство од небрежност. Само ако сторителот тешката телес
на повреда ja нанел со смисленост, а смртта може да му се при
пише на небрежноета, доага до примена на чл. 141, ст. 3 од КЗ.
Ако, пак, тешката телесна повреда е нанесена од небрежност, а
смртта не може да се припише на небрежноста на сторителот ,
тогаш би се работело за кривичао дело од чл. 141, ст. 4 од КЗ.
Бидеjки во случаjов не е спорно дека тешката телесна повреда и
смртта на повредениот Вебиjа е резултат на небрежност, правил
но првостепениот суд постапил кога не [а прифатил квалифика
циjата на jавниот обвинител".

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Кж. бр. 629/61
од 23. XI. 1961 година).
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33. Без оглед на тоа што обвинетиот е обвинет за кривично
дело кражба по чл. 249 од КЗ, одноено за тешка кражба по чл.
250, ст. 1, т. 1 од КЗ, обjективен иденгитет Mery прееудата и
обвинението етои и не се работи за пречекорено обвинение, кога
обвинетиот би едговарал за кривично дело самовластие по чл. 297
од КЗ, ео оглед на утврденото дека предметите биле одземени од
обвинетиот затоа што смегал дека има право поради имотни поба
рувазьа од оштетениот.

Од образложението:
"Основан е предлогот на jавниот обвинител дека обжале

ната пресуда треба да се укине и дека првостепениот суд не ja
утврдил правилно и потполно фактичката положба. Првостепени
от суд, иако утврдил дека ка] обвинетиот не постоела намера за
прибавуван-е на противправна имотна корист со одземан-ето на
стварите означени во обвинителниот акт од оштетените И. А. и
А. с., бил должен да извиди дали, доколку не стои кривично дело
кражба, не стои некое друго кривично дело, а посебно кривич
ното дело самовластие од чл. 297 од КЗ. Имено, од причините на
прееудата е видно дека првоетепениот суд нашол дека обвинетиот
стварите за кои бил обвинет ги одзел од туго поседуван.е оо на
мера да прибави противправна имотна корист и сметал дека му
прилатаат затоа што имал некакво право на нив поради извеени
имотни побарувагьа од оштетените. При ваква положба, СУДОТ
бил должен да утврди дали обвинетиот стварно имал некакво пра
во или сметал дека такво има, како и да утврди дали овие ства
ри се во поеед на оштетените и ако тоа стои, тогаш во него
вите деjствиjа ке бидат на лице законеките одбележоци на кри
вичното дело самовластие од чл. 297 од КЗ. Без оглед на тоа што
обвинетиот бил обвинет за кривично дело кражба, обjентивен
идентитет мегу пресудата и обвинението би стоел и нема да се ра
боти за пречекорено обвинение, кога обвинетиот би одговарал за
ова кривично дело.

Поради ова, Врховниот суд, врз основа на чл. 363 од ЗКП,
одлучи обжалената пресуда да j а укине и предметот да му го
врати на то] еуд на повторно разгледуватье и ОДЛУЧУВа:Еье".

(Решение на Врховниот суд на Македониjа, Кж. бр. 760/62
од 16. I. 1963 година).

34. Не стои пречекортватье на обвинението во тоа што суДот,
врз основа на изведените докази, во врека со кривичното дело од
чл. 273, ст. 4, во врека со чл. 271, ст. 3 од КЗ нашол дека па
оштетената :и се нанесени две тешки телеени повреди, иако обви-

11Збирка на судски одлуки 161



нението упатува само на една тетка телесна повреда, бидеjliи и
во едниот и во другиот случаj се работи за иета инкримивациjа
- член 326 од ЗКП.

Од образложението:

"Неоснован е жалбениот навод дека постои битна повреда
на прописите на кривичната постапка и на Кривичниот закон во
тоа што, наводно, првостепениот суд 1'0 огласил обвинетиот за ви
новен за дело за кое не е обвинет. Навистина, во стилизациjата
на диспозитивот од обвинителниот акт и диспозитивот на прво
степената пресуда постои сосема незначителна разлика во описот
на настанот, кога содржинеки ни малку не го менува самист на
стан односно делото за кое е обвинет и огласен за виновен обви
нетиот.

Во поглед на тешката телесна повреда, кога во сообрайашата
несрека ja добила оштетената, исто така нема сомневан,е, Од
образложението на пресудата се гледа дека првостепениот суд ти
извел, како доказ, и двете лекарски уверениjа, за да се УТВРДИ

какви повреди добила оштетената и од каков карактер се тие по
вреди. Со оглед на тоа, првостепениот суд правилно утврдил дека
при сообрайашата несрека оштетената добила две повреди од те
жок карактер: преломи на десната бутна коска и на лакотот на
десната рака. Постоеььетона овие повреди е потврдено од страна
на Здравниот дом во Титов Велес - Одделение за физикална ме
дицина и рехабилитаци[а и тоа во 1965 година, откако над оште
тената се употребени сите мононифизикални методи, Според тоа, не
постои пречекоруван,в на обвинението во тоа што [авниот обви
нител во обвинителниот акт го спомнува лекарското уверение, во
кое стои само повредата на десната бутна носна, а судот утврдил
дека, освен таа повреда, постои и повреда на десниот лакот. КОН
статациjата дека постоjат две повреди судот [а засновал и врз
лекарското уверение спомнаго во обвинителниот акт бр. 200/64 и на
лекарскиот извештаj бр. 144од 1965година на Здравниот дом во Ти
тов Велес. Според мислен-ето на ово] суд, и во едниот и во дру
гиот случа] се работи за една последица ко]а, според одредбите
на Кривичниот законик, претставува тешка телесна повреда".

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Кж. бр. 325/65,7.
Х. 1965).

162



35. Со тов што jавниот обвинител го обвинил за кривичао
дело од чл. 322 од КЗ, а, судот обвинетиот го признал за виновен
за нривично дело од чл. 323 од КЗ,' не е пречекорено обвине
нието во смиела на чл. 326, ст. 1 од КЗ, туку е постапувано во
границите, како што е тоа предвидено во етав 2 на тoj член.

о д об раз л оже н и е т о:
"Врховниот суд на Македониjа, по проучувюьето на списите,

нападнатата пресуда и жалбените наводи, наjде:
Жалбата е неоснована.
Не стои наводот во жалбата дека биле битно повредени од

редбите на кривичната постапна. Имено, со тоа што jавниот обви
нителлэбвинегиот J. П. го обвинил за кривично дело проневера од
чл. 322, ст. 1 од КЗ, а првостепениот суд го огласил за виновен
и осудил за кривично дело послуга од чл. 323, ст. 1 од КЗ, не е
пречекорено обвинението. Предмет на обвинението било тоа дека
обвинетиот, со намера за себе да прибави противправна имотна ко
рист од доверените му пари во работничката менза, зел и потро
шил за себе 65.000 динари. Jавниот обвинител на изведените до
кази, односно на утврдената фактичка положба, им дал правна
оценка, тврдеjки дека обвинетиот сторил кривично дело проневе
ра, а судот нашол дека е во прашаьье кривично дело послуга.
Според чл. 326, ст. 2 од ЗКП, судот не е врзан за предлогот на
[авниот обвинител во поглед на правната оценка на делото. Всуш
ност, отласувазки ]Ю обвинетиот за виновен за кривично дело по
слуга, првостепениот суд правилно го применил Кривичниот за
кон, не менувагйи ништо од настанот, односно од она за што бил
обвинет. Пречекоруван.е на обвинението ке имаше ако судот го
огласеше обвинетиот за виновен и ако го осудеше за потешко кри
вично дело. Во случаjов такво нешто нема".

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Кж. бр. 739/63од
11.ХII. 1963.година).

36. Кога jавниот обвинител во своето обвинение нанесените
повреди на жртвата не ги окарантеризирал како свирепи и спо
ред тоа обвинетиот го обвинил за обично убиетво од чл. 135, ст. 1
од Кривичниот закон, судот не бил овластен нив да ги третира
како свирепи и обвинетиот да го огласи за виновен за кривичие
дело убиство на свиреп начин од чл. 135, ст. 2, точка 1 од Кри
вичниот закон, бидеjки се работи за измена на предметот на
обвинението,а не за правна оцеиа на делото.
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Со таквата постапка судот го пречекорил обвинението чл.
326, ст. 1 од ЗКИ и сторил битва повреда ва опредбите ва Зако
пот за нривичнатв поетапна од чл. 343, ст. 1, точка 8.

Од образложението:
"Врховниот суд ja уважил жалбата на бранителот на обви

нетиот, од следните причини:
Стои жалбениот навод за повреда на одредбите на ЗКП

од чл. 326, ст. 1 од КЗ. Првостепениот суд со свогата пресуда 1'0
пречекорил обвинението на jавниот обвинител кога обвинетиот Ф.
го огласил за виновен за кривично дело убиство на свиреп нач-ин
од чл. 135, ст. 2, т. 1 од КЗ, иако jавниот обвинител го обвияувал
обвинетиот за кривично дело убиство од чл. 135, ст. 1 од КЗ. Су
дот, во смиела на чл. ·326, ст. 1 од ЗКП, е должен да се придр
жува за обjективниот идентитет на пресудата со обвинението. Име
но, то] не е овластен да го менува фактичкиот опис на пред
метот на обвинетиот, туку е овластен да одлучува само по квалифи
кациjата т. е. за правната оцена на делото.

Во случаjов првостепениот суд не постапил така. Во обви
нителниот акт на jавниот обвинител обвинетиот не бил обвинет
дека сторил свирепо убиство. Во опиост на деjствиjата на обвине
тиот се наведени само броjот на ударите и местото на ударите што
и ги нанел обвинетиот на покогната и овие удари jавниот обви
нител не ги окарактеризирал како свирепи, т. е. како удари со кои
на жртвата и се причинуваат тешки болки и страдагье. Отоуство
то на ваквиот опис на овие удари несомнено укажува на поинак
ва фактичка положба од онаа што ja нашол првостепениот суд,
Дали жртвата била мачена или не - е фактичко прашаьье и
дури откако се утврди дека жртвата била мачена, ке стои кри
.вично дело убиство на свиреп начин. Овие факти се битни, па
дури иако судот утврдил на претресот дека жртвата била мачена,
штом jавниот обвинител не ги опфатил во своето обвинение, не
можел обвинетиот да го осуди и за гоа. Смислата на чл. 326, ст.
1 од ЗКП се состои во тоа - дека судот не може да го доведе
обвинетиот во потешка положба од онаа за кога бил обвинет. Су
дот во случаjов, мегутоа, обвинетиот го довел во таква положба,
кога го осудил дека извршил кривично дело убиство на свиреп
начин од чл. 135, ст. 2 од КЗ. Тука не се работи за правна оцена
на делото, туку за измена на самиот предмет на обвинението. На
то] начин нема обjективен идентитет на пресупата со обвинението,
туку обвинението е пречекорено и со тоа првостепениот суд сто
рил апсолутна битна повреда на одредбите на ЗКП од чл. 343, ст.
1, т. 8 од ЗКП, коза повлекува укинуван,в на обжалената пре
суда".

(Решение на Врховниот суд на ИР Македониjа, Кж. бр.
495/61од 21. IХ. 1961година).
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37. Жалбата на Центарот за социjални работи против реше
нието на Советот за малолетиици, со кое на малолетпикот му е
изречена воспитна мерна, не едозволена.
r

Од образложението:
"Окружниот суд во В., со решението Км. бр. 3/70 од 14.

IV. 1970 година, спрема малолетниците В. Т. и В. Б., за сторени
повейе кривични дела .лешка кражба" од чл. 250, ст. 1, т. 1 од
КЗ, ja изрекол воспитната мерка - упатуван,е во воспитно-по
правен дом, согласно чл. 77 од КЗ.

Недоволен од решението останал и благовремено го обжа
лил, во корист на малолетникот и Центарот за социjални работи
од П., па предложил спрема именованиот обжаленото решение да
се преправи со тоа што ке се изрече воспитна мерка засилен над
зор од страна на старателскиот орган.

Врховниот суд, испитувагйи ja жалбата поднесена од Цен
тарот за социjални работи, нагде дека е таа недопуштена, поради
што j а отфрли ,од следните причини:

Од одредбата од чл. 330, ст. 1 и 2 од ЗКП, таксатив:но се на
броени овластените лица кои можат да поднесат жалба против
првостепената пресуда, а пак чл. 448, ст. 1 и 2 од ЗКП е по
себна одредба кога го регулира прашатьето за тоа кои овластени
лица можат да поднесуваат жалба против одлуки изречени спрема
малолетници. Мегутоа, во ниеден од наведените прописи не се
спомнува дека Центарот за социjални работи може да поднесува
жалба против одлука со кога на малолетник му се изречува ВОС
питна мерка, ниту пак против друга одлука. Поради ова, жалбата
на Центарот за социjални работи во П. е поднесена од неовлас
тено лице, односно е недопуштена, поради што, врз основа на чл.
353 од ЗКП, следуваше, како танва, да биде отфрлена".

(Решение на Врховниот суд на Македониjа, Кж. бр. 194170
од 5. VI. 1974година).

38. Кога супсидиjарниот тужител ке поднесе жалба против
првостепената пресуда, а жалбата не ги содржи податоците од
чл. 332, ст. 3 од ЗКО, и во рокот KOj судот му го одредил тие
недостатоци не ги отстранил, тогаш жалбата l{e се отфрли врз
основа на чл. 332, ст. 3 од ЗКО.

Од образложението:
"Окружниот суд во Скопге, со пресудата К. бр. 191/66 од 12.

XI. 1969 година, го ослободил оштетениот С.Г., од село Младо На
горичане, од обвинението дека на 12. VШ. 1965 година, на местото
викано "Друм Pycje", со сериозна закана [а приеилил на обэъуба
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сега пок. П. од истото село, - со што би сторил кривично дело
"силуваfЬе", предвидено во чл. 179, ст. 1 од КЗ, - а врз основа на
чл. 321, т. 1од ЗКП.

Недоволен од пресудата останал оштетениот, како тужител
П. Д., ко] во благовремената жалба, поднесена преку полномош
никот Т. С., адвокат од гр. К., навел дека [а пресудата напага:

А. Поради битна повреда на одредбите на ЗКП и В. Пора
ди неправилно утврдена фактичка положба, па предлага првосге
пената пресуда да се укине и предметот да се врати на повторно
суден,е.

Окружниот суд, откако констатира дека жалбата е непот
полна и дека не е уредна, со актот бро] 191/66 од 8. ХII. 1969
година го повикал полномошникот да ги отстрани недостатоците
во рок од 3 дена. Подносителот на жалбата го примил актот на
10. ХII. 1969 година. Но и по истекот на рокот не ги отстранил
недостатоците, па Окружниот суд ги доставил списите до Врхов
ниот суд да одлучи по жалбата.

Врховниот суд, по проучувавьето на списите, нагде:
Жалбата поднесена од супсидиjарниот тужител преку пол

номошникот, не ги оодржи податоците од чл. 332, ст. 1, т. 2 од
ЗКП. Имено: во жалбата се наведува дека првостепената пресуда
се напага по два основа, и тоа:

а. Поради битна повреда на одредбите на ЗКП, при што не
е означено кои одредби на постапката се повредени. ВО чл. 334,
ст. 1 и 2 од ЗКП точно се определени основите кои претставуваат
битна повреда на постапката. Жалителот не означил ниту еден од
тие основи. Тоа жалбата во то] дел ja прави наполно негасна. и

в. Поради неправилно утврдена фактичка полежба. Соглас
но чл. 336, ст. 1 и 2 од ЗКП, погрешна и непотполно утврдена
фактичка положба стои кога судот неко]а решавачка околност
погрешно ja утврдил или воопшто не ja утврдил, како и кога на
тоа укажуваат новите факти и новите докази. Мегутоа, жалите
лот во жалбата не означил ниту една околност за кога смета дека
е погрешно утврдена или зошто смета дека не е утврдена.

Според тоа, :жалбата е без законски причини (основи). Тоа
што во жалбата се назначени насловите од кои може да се по
бива пресудата, не ja менува положбата, биде[йи во жалбата мо
раат определено да се наведат жалбените причини (основи).

Видегйи, пак, жалителот не ги отстранил недостатоците, пр
востепениот суд, врз основа на чл. 332, ст. 3 од ЗКП, требаше да
ja отфрли жалбата. Со оглед на тоа дека првостепениот суд така
не постапил, Врховниот суд беше должен да одлучи како во дис
позитив от".

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, во Скопjе, Кж.
бр. 514/69од 20. 1. 1970година).
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39. Кога обвинетиот преку бранителот поднел жалба во Iшjа
ги навел само жалбените основи, не наведуваjI{и во што се со
стои битната повреда на ЗКП, погрешно утврдената фактичка по
ложба и погрешната примена на КЗ, па во рокот предвиден во
чл. 332 од ЗКИ не ги отстранил недостатоците, туку тоа го прави
со поднесок и усно дури на еедницатв пред второстепениот СУД,
Koja се опржува врз основа на чл. 341 од ЗКИ, второстепениот
суд пресудата ja иопитува само ВО границите пропишани со чл,
346, ст. 2 од ЗКИ и по однос на одлуката за казната - член 337
од ЗКИ.

Од образложението:
"Недоволен од пресулата останал обвинетиот КО] прену бра

нителот поднел жалба, во кога ги навел жалбените причини (на
слови), - битна повреда на ЗКП, погрешно утврдена фактичка
положба, повреда на КЗ и одлуката за казната, не наведувагйи во
што е повредата на ЗКП, погрешната примена на КЗ и погреш
но утврдената фактичка положба. Предложил нападнатата .пре
суда да се укине или да се преправи дотолку што на обвинетиот
да му се изрече поблага назна.

Оваа жалба окружниот суд j а третирал како непотполна, па
во смисла на чл. 332 од ЗКП, со писмо К. бр. 514/70 и 534/70 од
6. П. 1971 година, го известил бранителот дека во рок од 3 дена
треба да ги отстрани недостатоците. Подносителот на жалбата но
судски одредениот рок не ги отстранил недостатоците. Toj поднеп
образложение во жалбата на седницата на Врховниот суд. Ово]
суд, на одржаната седница во смиела на чл. 341 од ЗКП, не го
зеде во предвид ова образложение, а го прифати становиштето на
Окружниот суд - дека е жалбата непотполна, поради што пре
судата се испитувашв во смисла на чл. 346, ст. 1, т. 1 и 2 од ЗКП,
и по однос на одлуката за казната".

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа во Скопjе, Кж.
бр. 55/71 од 28. IV. 1971 година).

40. Со тоа што во диспозитивот на пресудата не се наве
дени абоповите со кои се изложени на потсмев СФРJ и Претее
дателот Тито, сторена е битна повведа на одредбите на нривичнвта
поетапна од чл ..334, ст. 1, т. 1 од зки.

Од о б р а з л о же ни е т о:
"Окружниот суд во Витола, со .пресудата К. бр. 132/68 од

11. ХII. 1968 година, го огласил за виновен обвинетиот Велj ан
Златановски, од с. Лактитье, Охридско, затоа:

Што на ден 25. хп. 1967 година и 8. П. 1968 година, околу
17 часот, во задружната продавница во с. Лактиьье - Охридско,
пред повейв присутни лица, со погрдни зборови [а изложил на
потсмев Социгалистичка Федеративна Република Jугославиjа и
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Претседателот Тито, со ШТО сторил кривично дело повреда на уг
ледот на државата, неjзините органи и претставници од чл. 174
од КЗ, па за истото го осудил на казна затвор во траен-е од 6
- шест месеци. Со истата пресуда го осудил да плати на име
трошоци на кривичната постапка 250 динари и судски паушал 80
динари.

Против горната пресуда навремено вложил жалба обвине
тиот Велjан Златаиовски преку евогот бранител адвокатот Томи
слав Кичеец, од Охрид, поради погрешно и непотполно утврдена
фактичка положба и погрешна прим ена на материjалното право.
Предлага да се укине обжалената пресуда и предметот да се вра
ти на истиот суд на повторно судегье или да се преправи дотол
ку, што на осудениот да му се изрече лоблага казна во смиела на
чл. 48 од КЗ.

Испитувагйи ja во целост обжалената пресуда по повод жал
бата на обвинетиот, а по службена должност, Врховниот суд наjде
дека првостепениот суд битно ja повредил одредбата од чл. 334,
ст. 1, т. 10 од ЗКП. Имено, првостепениот суд обвинетиот го огла
сил за виновен за погоре цитираното кривично дело, не
давайси опис на извршеното кривично дело во диспозитивот,
а кое го прави неразбирлив. Ова оттаму што од наведениот дис
позитив не се гледа обележjето на кривичното дело, што му се
става на товар на обвинетиот. Според чл. 322. ст. 1, т. 1 од ЗКП,
кога обвинетиот се отласува за виновен, судот ке изрече за кое
дело се огласува за виновен, со назначуватьв на фактите и окол
ностите кои го сочинуваат обележj ето на кривичното дело, како и
оние од кои зависи примената на одредената одредба на Кривич
ниот законик. Во случаjов тоа не се гледа од диспозитивот на пр
востепената пресуда. Виетина, тоа стои во образложението на об
жалената пресуда, но во диспозитивот стои само законскиот текст.
Затоа, а за да се отстрани наведената повреда, Врховниот суд
ja укина првостепената пресуда и предметот му го врати на истиот
суд на повторно судеьье",

(Решение на Врховниот суд на Македониjа, Кж. бр. 20/69
од 14. П. 1969 година).

41. Кога судечкиот совет по огворан.ето на главниот прегрес
го сослушал обвинетиот, па потоа одлучи да изврши реконструк
циjа на настанот, а потоа, откако го извел во полн состав ово] до
каз, поради протек на рабегнето време, го прекинал претресот и
одлучил да продолжи во ист состав утредента, - со тов TOj не
сторил битна повреда на одредбите на кривичнвта постапка од чл.
334, ст. 2, во врека со чл. 379 од ЗКП.

Од образложението:
"Жалбениот навод дека е сторена битна повреда на чл.

334, став последен од ЗКП, не е основан. Ова од причина што
во текот на претресот правилно се применети одредбите на ЗКП
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и СО нишго не е повредено правото на одбраната. Имено, во те
кот на целата првостепена постапка на обвинетиот му е овозмо
жено да се брани на начин пропишан со ЗКП. Обвинетиот на
главниот претрес, одржан на 27. IX. 1973 година, правилно бил
раснитан и j а дал сво] ата одбрана, со тоа што изнел ево] а вер
зиjа на настанот. Потоа, првостепениот суд одлучил да из врши
реконструкциj а на настанот на лице место и таму и обвинетиот и
оштетените како и сведоците, на судот, ко] бил во полн состав,
му го посочиле движен-ето на учесниците во настанот, за кое су
дот составил записник и скица. Со оглед на тоа дека работното
време минало, судот одлучил претресот да продолжи утредента,
т. е. на 28. IX. 1973 година, во зградата на Општинскиот суд во
Прилеп, па така е и постапено. Во таков случа], нормално е што
судот го продолжил претресот со изведуван,е на докази, бидегйи
ниту бил должен повторно да врши распит на обвинетиот, ниту,
пак, од тоа имало потреба. Имено, судот не бил должен повторно
да го распитува обвинетиот, со оглед на тоа дека не се работело
за ситуации предвидени во чл. 279 од ЗКП, во ко] член се зборува
за главен претрес, ко] бил одложен, и за случаите кога претресот
мора повторно да отпочне, туку било можно да се примени само
прописот од чл. 280, ст. 1 и 2 од ЗКП. во каков случаj претресот
само се продолжува".

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Кж. бр. 726/73
од 6. ПI. 1974година).

42. Ирвоетепениотеуд го повредил правото на одбрана кога,
како причина да не им верува на еведоците, го навел и тоа дека
обвинетиот ги предложил на главниот претрее, а не во истрагата

чл. 334 ,ст. 2, во врека со чл. 10 од ЗКИ.

Од образложението:
"Првостепениот суд, како причина од кога се раководел да

не му верува на сведоците, го наведува тоа дека "обвинетиот не
ги предложил во претходната постапка, туку тоа го сторил на
главниот претрес". Пред се, тоа не е точно. Така, сведокот Р. бил
предложен и сослушан уште во истрагата. А ПО1'оа,право е на
обвинетиот да предлага докази во сите фази на постапката, па и
во жалбената постапка (чл. 332, ст. 4 од ЗКП). Покраj тоа, и све
доците Р. и Д. не биле предложени и сослушани во истрагата.
туку е тоа сторено на главниот претрес, се разбира по предлог сд
jавниот обвинител, па сега тоа не било причина тие да се оценат
како неверодостоjни. Оттука произлетува дека првостепениот суд
со еднакво внимание не се однесува кон доказите кои одат во ко
рист на обвинетиот, како и оние што одат во корист на обвине
нието, туку има два различни критериуми, што прететавува по
вреда на начелото содржано во чл. 9 од ЗКП, па и тоа фрла
сомнение врз утврдената фактичка положба.
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Од горните причини Врховниот суд нагде дека е жалбата
основана, па врз основа на чл. 355 од ЗКП одлучи како во дис
ПОЗИТН1:ЮТ. На повторното судеьье, првостепениот суд е должен
повторно да ги изведе сите докази, и по оценка на околностите
на кои е погоре укажано, а што не биле или биле неправилно
ценети, ке биде во можност правилно да ja утврди фактичката по
ложба, што е гаранцига и за правилната примена на Законот".

(Решено во Врховниот суд на Македониjа, на ден 4. IV. 1969
година, под Кж. бр. 64/69 година).

43. Битна повреда на постапката во смиела на чл. 334, ст. 2
од ЗКИ постои и тогаш кога подготовките за главвиет пр етр ес,
во смиела на глава ХХ од ЗКИ, ги презема еден судиjа, а пред
метот, на самиот ден на претресот, се довери да го суди друг су
диjа, особено во случаите кога предметот по обем, во споредба со
претходниот материjал, фактичките и правните проблеми, изис
кува педолго подготвтван,е, бидеjки тоа може да биде од .влита
ние на заковито и правилно преетдтввн,е,

Од образложението:
"Стои жалбениот навод на обвинетиот И. и неговиот бра

нител дека првостепениот суд направил битна повреда на одред
бите на кривичната постапна од чл. 334, ст. 1, т. 10 и ст. 2 од
ЗКП, а кои се состогат во следново:

Наредбата за главен прегрес од 12. VП!. 1969 година [а до
нел претседателот на судот. По донесувагьето на наредбата то]
постапувал како претседател на советот, што се потврдува од до
десената одлука од 29. VП!. 1969 година, кога по предлогот за
изведуван.е на нови докази, поднесен од бранителот на обвине
тиот К. П. донел одлука да не се повикуваат на главниот пре
трес новопредложените сведоци. Од 29. VIП. 1969 година, кога е
донесена оваа одлука, па се до 3. IX. 1969 година, кога започнал
дретресот, функциите на претседател на советот ги вршел прет
седателот на судот. Секако дека претседателот на судот нема за
конска пречка да биде и претседател на совет, ниту има забрана
во таа фаза да преземе процесни деjствиjа. Мегутоа, таквата него
ва функциjа престанала. На денот на претресот за претседателот
на советот, за ово] толку тежок и компликуван предмет, бил по
.ставен судиjата Н. С., на кого не му била дадена можност навре
.ме да се запознае со предметот, ниту пак да изврши подготовки
за главниот прегрес. Во подготовките за главниот прегрес (глава
.ХХ од ЗКП) спатаат сите деjствиjа што се вршат од влегувагье
то .на обвинителниот акт во правна сила па се до почетокот на
главниот претрес. Овие подготовки е овластен да ги преземе прет
седателот на советот, на кого според распоредот на работата му
.припага одлучуватьето по ово] конкретен предмет. Ако претсе
.дателог на судот [а презел .улогата на претседател на советот, од-

:170



носно през ел процесни деj ствиj а, во таков случа] немало оправ
дуватье то] да [а напушта таа улога на самист ден на претресот,
а наjмалку како оправдуван.е предметот да го отстапува на друг
претседател на советот.

_Процесните деjствиjа што ги врши претседателот на сове
тот, одредени во глава ХХ од ЗКП, а имено, споjувюье и раздво
jYBafЬe на постапката, одредуватье на местото, денот и часот на
главниот прегрес (чл. 265, став 1 од ЗКП), повикуван-е на лица
кои треба да присуствуваат на главниот претрес (член 265, ст.
2-7 од ЗКП, одлучуватьето за прибавуван,е на нови докази (чл.
266 од ЗКП), обезбедуваьье на дополнителен судиjа (чл. 267 од
ЗКП) и запиран,е на постапката, ако jавниот обвинител се откаже
од обвинението во текот подготовките за главниот претрес (ЧЛ.
270 од ЗКП), - има ат за цел претседателот на советот добро да
се подготви за главниот претрес, а имено му се дава можност оп
стотно да ги проучи работите и да ги уочи наjбитните, да 'Ги
уочи правните прашан-а и да размислува за нив. Преку ваквиот
приетап кон предметот претседателот на советот сериозно и те
мелно се подготвува за воден-е на претресот. Со фактот дека прет
седателот на судечкиот совет не учествувал во преземан.ето на гор
ните процесни деjствиjа и дека предметот му е даден на работа
непосредно пред эапочнуватьето на главниот претрес, основан бил
приговорот на бранител от на обвинетиот И., ставен и на записни
кот за главниот претрес од 3. IX. 1969 година, дека претседателот
на советот не бил во можност правилно да го води претресот. Вр
ховниот суд наога дека ваквото постапуваьье на претседателот на
судот и претседателот на советот, односно фактот дека во подго
товките за главниот претрес учествувале обаjцата е спротивно на
горните одредби на ЗКП, а тоа било и можело да биде од вли] а
ние врз законито и правилно пресудуватье".

(Врховен суд на Македониjа, Скопjе, 23. IV. 1970 година, Кж.
бр. 480/69 година).

44. Службените белешки ШТО ги еоставуваат органите на jan
ната безбедност, не се докази врз кои може да се темели осуди
телната пресуда. Ова дотолку повейе што во истрагата обвинетиот
не е распрашуван за околностите еодржани во службената белеш
ка,' ниту, пак, за тие околности се сослушани еоставуввчите на
службените белешки. Порвли тоа, Врховниог суд нашол дека е
прееудата засновава врз докази кои не се изведувани во постап
ката И· кои поради евоют нарантер не се подобни да служат како
доказ, со што е сторена битиа повреда на одредбите ка кривичната
постапка од член 334, СТ. 2 од ЗКП.

Од образложението:
"ПРВОС'J.'епениотсуд, за доказ дека обвинетиот ги сторил де

лата под 1 и 2_,се _служи со факти наведени во службени белеш
ки (нагдени наполитанки на 2.000 метри ОД_ продавницата, за кои,
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во службената белешка стои, дека на обвинетиот му биле пока
жани и то] признал дека на означеното место се одмарал и [адел
наполитанки) иако при приэнаваььето тие факти не се кажани од
обвинетиот, ниту се утврдени од истражниот судиjа, или, пак, од
судот преку распит на составувачите на службените белешии.
Службените белешки, сами за себе, не можат да служат како
доказ".

(Решение на Врховниот суд на Македониj а, Кж. бр. 43/69 од
14. П. 1969 година).

45. Кога во пресудата е дадена правна поука дека невовол
ната странна има право ва жалба во рок од 15 дена, а не од 8
дена, како што е тоа предвидено во чл.338 од ЗКП, тогаш подпе
сената жалба од странката во рокот определен во пресудата 1ie се
смета како благовремена, иако е поднесена по законскиот рок.

Од образложението:
"Врховниот суд од списите по предметот утврди дека прво

степениот суд во примерокот на пресудата К. бр. 66/63 од 13. V.
1963 година дал правна поука дека жалба може да се поднесе во
рок од 15 дена. Обвинетиот жалбата ja паднел во ово] рок, а не
во законекиат.

При ваква положба, т. е. кога ке се даде погрешна правна
поука, во ко] а се дава поинаков рок од оно] што е предвиден со
заканат, доколку во рокот што го дал судот се поднесе жалба, таа
треба да се смета за благовремена. Странката не треба да трпи
поради грешките на судот и да се доведува во заблуда по однос
на рокот за жалба. Штом судот дал правна поука, без оглед на
тоа дали е тоа во рамките на заканат или не, странката не е во
доцнеже ако се придржува за рокот даден од судот. Друга би
била положбата ако рок воопшто не би бил даден во пресудата.
Во таков случаj странката мора да се придржува за законскиот
рок.

Поради ова врз основа на чл. 373, ст. 3 од ЗКП, се одлучи
како во диспозитивот" .

(Решение на Врховниот суд на Македониjа - Скопjе, Кж.
бр. 940/63 од 26. П. 1964 година).

46. Жалбата на оштетениот против пресудата со козв е од
биено обвинението пе е дозволена, ако по отквжтвазьетс на jan
ниот обвинител на записникот за главниот прегрес изjавил дека
нема да го продолжи гоневьето.
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Поради тов, во смиела на чл. 339, ст. 4 од ЗКП, оштетениот
пресгдата може да ja напага само поради одлуката за трошо
ците на нривичнага поетапна.

Од образложението:
"Жалбениот навод дека поради недоразбираьье оштетениот не

се изj аснил за продолжуван,е на гонен-его и го напуштил претресот
е без основ. Во записникот за главниот претрес пред првосте

пениот суд [асно и прецизно се означени деjствиjата што судот ги
презел по откажуватьето од обвинението од страна на jавниот об
винител. Така, првостепениот суд "а во смисла на чл. 61, ст. 1
од ЗКП, побарал оштетениот Р. С. да се изj асни дали сака да го
продолжи гонен-ето". Дека на оштетениот му се дадени потребните
поуки се гледа и од жалбата, каде што то] наведува дека му било
речено оти [авниот обвинител се откажал од гонетьето (не гони).
Па и покраj тоа, оштетениот, без да го продолжи гонен-ето, ja на
пуштил седницата. На то] начин, иако уредно повикан на претре
сот, на ко] jавниот обвинител се откажал од гонен-ето, оштете
ниот не присуствувал, што, согласно чл. 61, ст. 1 од ЗКП, се смета
дека оштетениот не сака да го продолжи гонен-ето. Поради тоа,
правилно првостепениот суд постапил кога обвинението го одбил
врз основа на чл. 329, ст. 1, т. 3, во врека со чл. 61 од ЗКП.

Со оглед на тоа дека оштетениот не го продолжил гонен-ето,
то] не ги стекнал ево]ствата и правата на оштетен како тужител,
туку то] ги има само правата на оштетен. Оттука оштетениот пре
судата може да ja напага само поради одлуката за трошоците
(чл. 339, ст. 4 од ЗКП), а не по сите основи од чл. 3,42 од ЗКП,
какви што права има оштетениот како тужител, согласно чл. 63
од ЗКП. Токму поради тоа, жалбата на оштетениот, кога не се
однесува на одлуката за трошоците, не е дозволена, па врз основа
на чл. 361 од ЗКП, следуваше да се одлучи како во диспозитивот."

(Решение на Врховниот суд на Македониjа, Кж. бр. 552/64 од
11. IX. 1964година).

47. Оштетениот,ко] подвел пригава за кривичне дело од чл.
135, ст. 1 од КЗ, а jавниот обвинител подигнал обвинение за кри
вично дело од чл. 141, ст. 1 од КЗ, при што судот го признал об
винетиот за виновен за нривично дело од чл. 142, ст. 2 од КЗ,
не ги стекнал правата на оштетен како тужител, па ни правото
на жалба против таква пресуда, освен правото на жалба за ТРО
шоците на постапката - член 339ст. 4 од ЗКП.

Од образложението:
"Неосновано се тврди во жалбата дека оштетениот се [аву

вал како супсидиjарен тужител. Toj во случагов може да се [ави
само како оштетен. Ова поради тоа што j авниот обвинител не се
откажал од обвинението на главниот претрес, за да може оште
тениот да го преземе гонен-ето. Напротив, то] го поддржал обви-
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нението за кривично дело од чл. 141, ст. 1 од КЗ. Тоа што приjа
вата на оштетениот до jавниот обвинител била за кривично дело
од чл. 135, ст. 1, во врека со чл. 10 од КЗ, а jавниот обвини
тел, врз основа на изведените докази нашол дека не се работи
за ова кривично дело, туку за кривично дело од чл. 141, ст. 1 од
К3 и за такво обвинувал, не значи дека обвинетиот може да се j ави
како супсидиjарен тужител. Само ако jавниот обвинител натдеше
дека по приjавата на оштетениот нема место за кривичен протон,
тогаш то] можеше да се jави како супсидиjарен тужител. Непри
фатената квалификациj а во обвинителниот акт на кривичното дело
од страна на судот (обвинетиот е обвинуван за кривично дело од
чл. 141 ст. 1, а од судот е ссуден за нривично дело од чл. 142, ст.
2 од КЗ) исто така не му дава право на оштетениот да се [авува
како супсидиjарен тужител. Со оглед на ова, оштетениот не може
да ja напага пресудата во целост. Оштетениот, согласно чл. 339, ст.
4 од ЗКП, пресудата може да ja напага само поради одлуката на
судот за трошоците на кривичната постапка".

(Решение на Врховниот суд на Македониjа во Скопjе, Кж.
бр. 204/62 од 18. IV. 1962 година).

48. Осудениот и неговиот бранител немаат праве да бараат,
а судот нема должност да ги извести, во смисла на чл. 341 од ЗКП,
за седнипата на второстепениот суд кога се решава по жалбата
на остденист против решението на окружниот суд, со кое е от.
фрлено баран.ето да се повтори правосилно окончаната постапка,
донесено врз основа на чл. 375 ОД ЗКИ.

Од образложението:
"Врховниот суд ja испита основаноета на баратьето - осу

дените и нивниот бранител да бидат известени за седницата на
кога ке се разгледува нивната жалба, па наjде дека баран-его е
неосновано. Во смиела на чл. 341 од ЗКП, странките имаат право,
а судот е должен за седницата на второстепенист совет да ги
извести само кога се решава по жалба против првостепената пре
суда или по жалба против првостепеното решение, донесено врз
основа на чл. 455 од ЗКП (решение со кое душевно болното лице,
сторител на кривично дело, се упатува во завод за чуватье и леку
ватье) , како што произлегува тоа од чл. 366, ст. 2 од ЗКП. Во дру
гите случаи, кога првостепениот суд донел решение, па и кога е
тоа решение донесено врз основа на чл. 375, такво право на стран
ките не им прилага, ниту пак судот има танва должност, што
произлегува од чл. 366, ст. 1 од ЗКП, каде што е речено: "во по
стапката по жалба против решение сходно ке се применуваат чл.
330, 332, 338, 340, ст. 1 и 4, 348 и 350 од ово] Закон". Според тоа,
примената на чл. 341 од ЗКП не е допуштена. Од тие причини
Врховниот суд не ги извести осудените и нивниот бранител за сед
ницата".

(Решение на Врховниот суд на Маке,цониjа, П. П. бр. 22/70
од 11. VI. 1970 година).
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49. Пропуштазьете на судот да го' утврди изноеот на утас
ниот данов, прететавува битна повреда на одредбите на нривичната
поетапна од член 341, ст. 1, т. 10 од КЗ.

Од образложението:
"Пресудата е противречна. Имено, иако судот во диспозити

вот на пресудата утврдува дека обвинетиот П. П. за 1958 година
не утаил данок во износ од 354.604 динари, во причините на пресу
дата наведува дека оваа сума не била точно утврдена, бидезйи на
обвинетиот не му биле признаени трошоците по една сметка, ко]а
била префрлена на името на сведокот М. В. Не е исправно стано
виштето на првостепениот суд дека за постсетьето на делото не
било битно, каков е износот на утаената сума. Напротив, тоа е
битен елемент на делото, од ко] зависи не само степенот на кон
кретната опасност на делото, како и кривичната одговорност на
сторителот, ТУКУ од тоа зависи и самото постоетье на делото, за
тоа што ако оваа сума не преминува 50.000 динари, во смисла на
чл. 235, ст. 1 од КЗ воопшто не постои ова кривично дело, ТУКУ
ке стои само прекршок, независно од тоа дали се работи за деj
ност пред новелата на кривичниот законик или по неа. Со ова
првостепениот суд сторил битна повреда на одредбите од ЗКП ОД
чл. 3.43,ст. 1, т. 10 од ЗКП".

(Пресуда на Врховен суд на Македониjа, Кж. бр. 438/68 од
25. XI. 1968 година).

50 Без оглед на тов што за кривичното дело тешка телесна
повреда од чл. 141, ст. 2 од КЗ, соглаено со измените на КЗ, може
да се изрече казна строг затвор до 10 години, при положба по
Koja за тоа дело, во времето на педнееуввн.ето на обвинението, мо
жела да се изрече казна строг затвор до 8 години и дека, во омие
ла на чл. 90 од КЗ, нривичната одговорност на обвинетиот се опре
делува според поблагиот кривичен закон, тоа што на обвинетиот
му се сгдело без бранител, не прететавува битна повреда на од
редбите на кривичната поетапна од чл. 343, ст. 1, т. 3 од ЗКП, би
деjки, во смиела на чл. 69, ст. 2 од ЗКО, задолжителна одбрана
е нужна само ако за делото за кое се суди може да се изрече
казна строг затвор од 10 години или потешка таква

Од образложението:
"Не стои наводот во жалбата на обвинетиот Б. J. - дека

првостепениот суд сторил битна повреда на одредбите на ЗКП ОД
чл. 343, ст. 1, точка 3 и 10, со оглед на тоа дека за делото за кое
бил обвинет според последната измена на кривичниот закон е
предвидена казна строг затвор во траен-е до 10 години, а согласно
чл. 69, ст. 2 од ЗКП е предвидена задолжителна одбрана. Обви
нетиот бил обвинет од окружниот j авен обвинител за кривичао
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дело од чл. 141, ст. 2 во времето на важен-ето на Кривичниот зако
ник пред последните измени. Според тоа, постапката е водена за
дело за кое е предвидена казна строг затвор во траеьье од 8 го
дини. Тоа што главниот претрес е одржан во времето кога е извр
шена измената на Кривичниот законик не значи дека обвинетиот
е суден за делото според изменетиот Кривичен законик. Според
законот, спрема обвинетиот ке се примени оно] закон ко] бил во
важност во времето на извршуваььето на кривичното дело, освен
во случаите ако новиот закон не е поблаг за сторителот, при кога
положба доага до примена на новиот закон. Видегйи законот ко]
бил во важност во времето на извршуваььето на кривичното дело
Е' поблаг за сторителот, тоа правилно првостепениот суд го приме
нил него. Со оглед на тоа и правото на одбрана се регулира сход
но на законот што се применува. Од тие причини ово] суд не наога
дека првостепениот суд го повредил правото на одбрана и дека
го одржал претресот без присуство на бранител, односно без лице
кое е должна да присуствува на главниот претрес".

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Кж. бр. 137/63
од 27. П. 1963година).

51. Првостепениот суд е должен при повторното еудетье да
донесе одлука за вкупната назна по кривичните дела кои биле
правосилно препресудени, без оглед на тоа што по делата по кои
повторно судел донел ослободителна пресуда, со коза го одбил об
винението. Пропуштальето да се одлучи за примената на чл. 46
од КЗ во ваков случаj прететавува битна повреда на одредбите
на вривичнвта постапка од чл. 343, ст. 2 од ЗКП.

Од образложението:
"Првостепениот суд, кога одлучувал по делото од чл. 306, ст.

3 од КЗ, за кое од ово] суд беше укината пресудата К. бр. 57/61
од 12. IV. 1961 година, бил должен да одлучи и за примената на
чл. 46 од КЗ по делата кои со оваа пресуда биле потврдени. Тоа
е пропишано во чл. 336, ст 4 и 5, во врска со чл. 331 ст. 1 т. 3 од
ЗКП. Немшьето на одлука за вкупната казна претставува повреда
на одредбите на ЗКП од чл. 343, ст. 2 од ЗКП, кога во случагов има
битно влитание врз правилното донесуваьье на пресудата.

Поради тоа, Врховниот суд одлучи да се укине обжалената
пресуда и предметот да му се врати на првостепениот суд на пов
торно одлучуватье за да одлучи и за вкупната казна по делата
од чл. 306, ст. 3 од КЗ и чл. 322, ст. 1 од КЗ, опишани во диспо
зитивот на пресудата кога за овие дела била потврдена".

(Решение на Врховниот суд на Македониjа, Кж. бр. 290/62
од 6. VI. 1962година).
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52. Кога jавниот обвинител lie вложи жалба само врз основа
на чл. 333, ст. 1, т. 4, во врека со чл. 337 од ЗКП, - т. е. заради
неправилна оцена на околностите од значеffiе за тоа дали казната
lie биде поголема или помала и заради погрешна оцена на окон..
ностите кои ги оправдувват изрекувазьете на условна казна, вто
ростепениот суд, ако утврди дека првостепениот суд ги пречеко ..
рил гравиците на евлаетувазьето - изр,екуваjliи назна затвор _
- чл. 335, т. 5 од ЗКП, наместо строг затвор, во тoj поглед не е
овластен да ja преправа првеетепената пресуда, - член 346, ст.
1 од ЗКП.

Од образложението:
"Врховниот суд констатира дека npвостепениот суд погреш

но го применил чл. 43, ст. 1, т. 1 од КЗ. Имено, кога судот ке
утврди дека сторителот треба поблаго да се казни затоа што се
исполнети околностите од чл. 42 од КЗ, ако за кривичното дело е
пропишана каз на строг затвор со означуван.е на наjмалата мера,
оваа наjмала мера може да ja спушти до наjмалата законска мера
од то] вид на казната. А во случаjов во чл. 135, ст. 1 од КЗ е
е пропишана наjмала назна строг затвор од 5 години. Првосте
пенист суд, ко] утврдил дека обвинетиот делото го сторил во обид
ко], согласно чл. 16, ст. 2, може и поблаго да се казни, а и поради
тоа што судот нашол дека постоjат посебни олеснителни околности
кои, во смисла на чл. 42, ст. 2 од КЗ, го оправдуваат поблагото каз
нуваьье, можел да му изрече казна строг затвор и под предвиде
ниот минимум во чл. 135, ст. 1 од КЗ, но во границите што ги про
пишува чл. 28, ст. 1 од КЗ, но ублажувюьето на[многу може да
оди до 1 година строг затвор. Мегутоа, првостепениот суд изрекол
казна затвор, какво што овластуватье немал, со што ги пречеко
рил границите на овластуватьага, А како последица на тоа дошло
и до погрешна примена на чл. 48 од КЗ, бидеjки условно одла
ган-е на извршуваььето на изречената казна е допуштено само ако
е утврдена парична казна или каз на затвор, а не и кога е изре
чена казна строг затвор. Доколку првостепениот суд при избо
рот на казната се движеше во границите на овластуваььата, во то]
случаj не ке можеше да го примени и чл. 48 од КЗ.

Врховниот суд горната погрешна примена на КЗ, кога е во
корист на обвинетиот само ja констатира заради натамошната
практика на судот, а не можеше да ja отстрани, бидейси жалбата
на окружниот jавен обвинител е вложена само врз основа на чл.
333, ст. 1, т. 4, во врска со чл. 3,37 од ЗКП, т. е. заради неправил
на оцена на околностите од значегье дали каз ната ке биде пого
лема или помала, и заради погрешна оцена на околностите кои го
оправдуваат изрекуватьего на условна казна".

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Кж. бр. 322/71
од 11. VIП. 1971 година).
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53. Не стои повредата од чл. 348 од ЗКП, кога на повтор
ното еудетье е изречена парична назна од 150 динари, а порапо,
со укинатата пресгда, била изречена назна затвор во траеэье од
3 месеци, чие извршувавье, согаасно чл. 48 од КЗ, било одложепо
за 2 години.

О Д об раз лаж е н и е т о:
"Врховниот суд, по проучуваььето на списите, пресудите на

општинскиот и пресудите на окружниот суд, како и наводите во
баран-ето за заштита на законитоста, нагде:

Не се спорни фактите изнесени во баран-ето.
Спорно е дали условната каз на затвор во траен.е од 3 ме

ссци кога е одложена за 2 години, е поблага од паричната назна
во износ од 150 нови динари.

Врховниот суд на Македониjа нагде: паричната казна од 150
нови динари е поблага казна од казната затвор во траен-е од 3
месеци, чие изврщуваьье е одложено за 2 години, а поради след
ното:

Пред се, кога би дошло до заменуван,е на паричната казна
со казната затвор, таа каз на би изнесувала само 5 дена, бидеj1(и
согласно чл. 59, ст. 2 од КЗ, при замена на паричната казна со
казната затвор, се зема за секои започнати 30 нови динари по еден
ден затвор. Очигледно е дека во случаjов паричната казна е по
блага. Понатаму, оо тоа што е применет чл. 48 од КЗ и е одло
жена казната, не значи дека казна не е изречена. Притоа, стои и
реалната можност до истекот на рокот од 2 години, ако настапат
предвидените услови, условната казна да се отповика и да се из
рече ефективна казна. А ефективното издржуватье на казната ОД
3 месеци е далеку патешко 'од изречената парична казна. Haj
после, дека условната казна од 3 месеци е потешка од ефектив
ната парична казна произлегува и од другите последици, особено
во вр ска со застаруватьето на извршуватьето на каз ната - чл.
83, ст. 1 од КЗ.

Од тие причини, ВРХОВ'ниот суд наога дека во конкретн:иов
случаj изречената парична казна е поблага ОД онаа што била
изречена со пресудата на општинскиот суд, кога била унината
по жалба само на обвинетиот, и дека, според тоа, општинскиот
суд во Гостивар не го повредил чл. 348 од ЗКП. Оттука, таква по
вреда не сторил ни окружниот суд. Поради тоа, а врз основа на
чл. 388 од ЗКП, следуваше да се одлучи како во диспозитивот" .

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, КЗЗ. бр. 5/67
од 3. УП. 1968 г.).
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54. Ако е иззввена жалба само во корист на обвинетиот, вто
роегепениот суд не може по повод на неа, а по службена долж
ност, да ja преправа првоетепената пресуда оо изрекуватье на
мерна на безбедност - одземан.е на имотната корист од чл. 62-а
ОД КЗ, кога со првостепената пресуда не му била изречена, - чл.
348 од ЗКИ.

Од образложението:
"Врховниот суд на Jугославиjа ги разгледа списите по ово]

предмет и, ценегки ги причините изнесени во баран.ето за зашти
та на законитоста, наjде дека баран-ето е основано, од следните
причини:

Според одредбата на член 348 од ЗКП, ако е изj авена само
жалба во корист на обвинетиот, пресулата не смее да се измени
на негова штета. Во таков случаj судот не смее да го осуди обви
нетиот според построг кривичен закон, ниту на построга казна
одошто бил ссуден со првостепената пресуда.

Целта и смислата на оваа одредба е во тоа - на обвинетист
да му се обезбеди потполна елобода во из] авуваььето на жалбата
на то] начин што законот му дава гаранциj а дека со поднесувагье
на жалбата нема да j а влоши ево] ата положба, односно дека пр
востепената пресуда по неговата жалба нема да се измени на
негова штета.

Кога одлучува по повод на жалбата, изj авена само во ко
рист на обвинетиот, второстепениот суд не смее да ja менува
првостепената пресуда на негова штета, ниту неа, во таков слу
ча], да ja укине од причини кои би довеле до построга осуда
на обвинетиот.

Под поимот измена на првостепената пресуда на штета на
обвинетиот се подразбира, според природата на работата, и допол
нуватье на првостепената пресуда на начин на. ко] му се влошува
положбата на обвинетиот. Со оглед на гоа. како влошуватье на
положбата на обвинетист треба да се смета и случаjот кога прво
степената пресуда е изменета OДHOC~O дополнета само дотолку што
на обвинетиот му е изречена мерката на безбедност - одземан-е
на имотната корист, од член 62-а од КЗ, кога првостепениот суд
пропуштил да j а изрече.

Во конкретниот случа] второстепениот суд, решавагйи само
по жалбата на обвинетиот, [а преправил првостепената пресуда на
Окружниот суд во Вито ла на то] начин што по службена долж
ност на обвинетиот му jа изрекол мерката на безбедност - одзе
ман-е на имотната корист, од член 62-а од КЗ, нц[а првостепениот
суд продуштил да [а изрече. Со тоа оо пресупата на второстепени
от суд, ко[а е очигледно на штета на обвинетиот, е повредена за
браната од член 348 од 3КП.

Видегйи, според изложеното, бараььето за заштита на зако
нитоста е основано, Врховниот суд на Jугославиjа баран-ето го
уважи и [а преправи нападнатата пресуда на Врховниот суд на
Македониjа - Кж. бр. 467/71 од 3. III. 1972 година, така што [а
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стави вон сила одлуката за изречената мерна на безбедност од чл.
62-а од КЗ. На ово] начин е отстранета повредата на законот кога
е сторена со второстепената пресуда (чл. 389 од ЗКП)."

(Пресуда на Врховниот суд на Jугославиjа, КЗ. бр. 35/73
од 16.П. 1974година).

55. Кога судот решава по баван-ето на осудениот за споjу..
ван,е на казните во неправо повторуван,е на кривичнатв поетапка,
ограничен е со начелото за забрана - реформацио ин пеjус, од чл.
348 од К3, т. е. не може да изрече построга назна од вкупно изре..
чевите казни по двете пресуди.

Од образложението:
"Како што се гледа од списите по делото, осудениот со

правосилната пресуда на Окружниот суд во Битопа К. бр. 8/70 од
6. I. 1971 година, по утврдуваььето на поединечните казни за кри
вичните дела од чл. 322, ст. 2 и 319, ст. 1 и 3 од ЗКП, го осудил
на вкупна казна затвор во траегье од 9 месеци.

Со правосилната пресуда К. бр. 395/70 од 8. VI. 1971 г. на
Општинскиот суд во Охрид е осуден за две кривичии дела од чл.
258, ст. 1 од КЗ, по утврдуватьето на поединечните казни, на вкуп
на казна затвор во траезье од 7 месеци. Согласно, пак, чл. 369
од ЗКП, во врска со чл. 46 и 47 од КЗ, со погоре цитираната
пресуда на Окружниот суд во Витола, барателот е осуден на
вкупна казна затвор во траегье од 1 (една) година и 6 (шест)
месеци.

При таква положба стозат жалбените наводи дека судот во
случаjов, при спогувазьето на казните, го повредил Кривичниот
закон на штета на осудениот. Ако во две пресуди против исто
осудено лице правосилно се изречени повейв казни за повейе кри
вични дела, а не се применети одредбите за одмеруватье на една
казна за делата во стек, во постапката за неправо повторуван-е на
кривичната постапка, покрената по баран-е на осудениот, судот ке
ги прими за утврдени поединечно изречените казни за секое дело,
па со примената на чл. 46 од КЗ ке се изрече една вкупна казна,
но притоа не може да одмери построга казна од вкупно изрече
ните по двете пресуди. Во случа]ов, судот, кога е изjавен правен
лек од осудениот против пресудата на судот, а баран-ето за не
право повторуватье е таков вонреден правен лек, е сврзан со на
челото за забрана - реформацио ин nejyc, изразено во чл. 348
од ЗКП, а имено, пресудата не може да се преправа на негова
штета со изрекуватье на построга вкупна казна".

(Пресуда РШ Врховниот суд на Македониjа, Кж. бр. 110/72од
16.Ш. 1972година).
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56. Пропуштатьете на запиевин да се иелгша jаввиот обви
нител по предлогот за изрекуватье на една казна на лице што е
правосилво остдено во две или повейе прееуди, а не е примепет
чл. 46 и 47 од КЗ, прететавува битна повреда па поетапката, во
смиела на чл. 369, СТ. 4, во врека со чл. 334, Т. 5 од зкп.

Од образложението:

"Врховниот суд на Македониjа, по ПРОУЧУВа:Еьетона спи
сите, нападнатата пресуда и жалбените наводи, а пазетйи по служ
бена должност на повредите предвидени во чл. 346, ст. 1, т. 1 и 2
од ЗКП, наjде:

1. Согласно чл. 369, ст. 4 од ЗКП, ако во две или повейе пре
суди против ист ссуден правосилно се изречени повейе казни,
а не се применети одредбите за одмеруваffiена една казна за дела
во стек, тогаш судот, на седница на вонрасправниот совет, по
предлог од jавниот обвинител или од осудениот, а по сослушува
ььето на спротивната странка, донесува нова пресуда.

Во конкретниов случаj состоjбата е токму таква. Притоа,
предлог ставил осудениот, па според тоа, требаше да биде сослу
шан окружниот [авен обвинител. Виетина, во уводот на нападна
тата пресуда стои дека е таа донесена по сослушуватьето на за
меникот на окружниот [авен обвинител. Мегутоа, таа констата
циjа е без правно деjство, бидеjКи во списите нема записник за
седницата на советот, од ко] второстепениот суд би можел да се
увери дека тоа облигаторно деjство е преземено. А согласно чл.
77, ст. 1 од ЗКП, судот е должен за секое деjствие преземено во
кривичната постапка да состави запиеник. Притоа, сослушуватьвна
jавниот обвинител се врши кога предлогот го дал осудениот, а
осудениот, кога предлогот го дал jавниот обвинител, се изjаснува
за сите околности од значен,е за одмеруватьето на вкупната каз
на. А првостепениот суд тие наводи на jавниот обвинител треба да
ги цени, а во пресудата да се изjасни кои од нив ги прифатил
а ко] не и зошто. Наjпосле и жалбениот суд треба да биде во
положба да ги цени изjавите на jавниот обвинител, односно осу
денист.

Според тоа, Врховниот суд наога дека првостепениот суд
битно ja повредил кривичната постапка, кога на записник не го
сослушал jавниот обвинител во врека со предлогот на осудениот
за одмеруваьье на една казна - чл. 3,69, ст. 4 од ЗКП, на ко}а
околност се пази по службена должност, врз основа на чл. 346,
ст. 1, т. 1, во врека со член 334, точка 5 од ЗКП со аналогна при
мена, бидеjки изjавата на [авниот обвинител (сослушуватьето на
противната странка), се изедначува со обвинение на овластениот
тужител".
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57. Дадениот иеказ од оштетениот се третира како. исквз на
еведок, па певторуввн,е на кривичната поставка, завршенв со пра
посилна пресуда пораци лажен исказ на оштетениот, може да се
дозволи само доколку лажпото сведочеэье е утврдепо. со. право
силва кривична пресуда - чл. 372, ст. 1, т. 1, во врека со ст. 2
од ЗКП.

Од образложението:
"Оеудениат И. И. паднел да првостепениот суд предлог за

повторуван-е на кривичната пастапка, завршена со правосилна
пресуда, наведувагни ги, како нави докази, исказите на дваjца
сведаци, каи требала да потврдат дека аштетениот во редовната
пастапка не дал виетинит исказ, а ко] исказ имал решавачка важ
нает за пресудуваььето,

Првастепениот суд, без да се впушти во оценка на новите
дакази, баран-ето га атфрли.л ва смиела на чл. 383, ст. 1 од ЗКП,
бидеjки нашал дека нема законски услови за повторуватье на па
стапката.

Од ова решение останал незадаволен предлагачот - осуде
ниот И. И. И до ово] суд вложил благавремена жалба, наведу
ва] ки дека првостепениат суд го павредил законат кага нашал
дека не се иепалнети заканските услови за повторуваьье на кри
вичната пастапка.

Врхавниат суд жалбата [а одби како неоснавана, и за тоа
ги даде овие причини:

"Оштетената во конкретниот случаj не маже да се смета
како странка, бидеjки пратив осудениот гонен-ето за наведеното
кривично дело го през ел j авниат 'Обвинител, па то] бил стра нка
во оваа пастапка, а не оштегената.. Спаред тоа, таа при сослушу
ван-ето како оштетена се смета како сведох, а не како странна,
па ва случа] на даван-е лажен исказ и спрема неа треба да се
применуваат сите одредби како и за другите сведаци. Конкретно,
за повторуван-е на кривичната постапка, со посебна кривична пре
суда треба да се утврди дали таа навистина лажно сведачела, па
дури тогаш таквата пресуда да се упатреби кака доказ за повто
руван-е на кривичната поетапка - член 372, ст. 1, т. 1, во врека со
ст. 2 од ЗКП. Првостепениот суд правилно [а применил одред
бата од погоре наведениат член, кога баратьето на осудениот за
повторуван-е на кривичната пастапка против осудениот га одбил
како неосновано" .

(Решение на Врховниот суд на Македониjа, ПП. бр. 1/67
од 11. 1. 1967 година).

58. Кога судот во постапката за венредно ублажуваIЬе на
казната наше дека по правесилноста на пресудата, со Koja обви
нетиот е огласен за виновен за дело сторено како малолетник и
сеуден на казва малолетнички затвор, настанале такви околноети,

182



кои ги немало при изренувазьето на казната или поетоеле, но
судот за нив не знаел, а тие очигледно укажуваат дека не било
целисходно изрекуватьето на казната или воспитната мерка, - мо
же, врз основа на чл. 379 од КЗ, во врека со чл. 446, ст. 2 од ЗКИ,
постапката да ja запре.

Од образложението:
"Окружниот суд, со пресудата К. бр. 48/70 од 16. ХII. 19'70

година, огласил за виновни дваjца постари малолетници за кри
вично дело "разбоjништво", предвидено во чл. 252 од КЗ и ги
осудил на казна малолетнички затвор во траен,е од 1 година. Вр
ховниот суд на Македониjа, со пресулата Кж. бр. 69/71 од 29. ПI.
1971 година, првостепената пресуда ja потврдил.

По правосилноста на пресудата поднесено е баран,е за вон
редно ублажуваьье на каз ната, со предлог постапката да се запре.

По спроведената постапка е утврдено дека осудениот по
правосилноста на пресудата, стапил во брак, дека во бракот му
се родил син, дека стапил во редовен работен однос, а оттука оти
шол и на отслужуван,е на воениот рок, и дека осудениот, како
личност, од основа го изменил евогот ОДНОС кон семегетвото и оп
штеството, кои околности настапиле по правосилноста на пресу
дата.

При таква положба, Врховниот суд наога дека се испол-
-ети условите од чл. 379 од ЗКП да се преиспитаат околностите
за казнуваььето на малолетникот, па наjде дека горните околно
сти се од таков карактер, што заедно со околноста дека од 27.
IV. 1969 година, денот кога делото е сторено, до 3" IX. 1971 година,
.кога се одлучува за вонредното ублажуван,е, поминало повейе од 2
години, а то] имал примерно држеьье, очигледно укажуваат на
тоа дека, доколку тие околности постоеле во времето кога е доне
сена пресудата, не би било нецелисходно казнуватьето нити изре
куван.ето на каква и да било воспитна мерка, па постапката би:
била запрена врз основа на чл. 446, ст. 2 од ЗКП. Поради тоа, се
одлучи како во диспозитивот" .

(Решение на Врховниот суд на Македониjа, Кр. бр. 297/71
од 3. IX. 1971година).

59. Оmтетениот не е овластен, во смиела ва чл. 381 од ЗКП,
да бара отповикувазье на решението со кое е вонредно ублажена.
казната на осудениот, ако е во прашшье осуда за нривично дела
што се гони по службена должност, в jавниот обвинител учествувал
до онончуватьето на редовната поетапна.

Од образложението:
"Врховниот суд, по проучуватьето на списите, решението за

вонредно ублажуватье на казната, навадите во баразъето за отпо
викуван,е на решението за вонредно ублажуван,е на казната, а

183



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

пазегйи по службена должност дали е баран-ето поднесено од овла
стени лица, нагде:

Оштетените М. П., А. П. и М. J., троjцата од с. Дорфулиjа,
не се овластени за поднесуван-е баран.е за отповикуватье на реше
нието за веиредно ублажуватье на казната, што произлегува од
следното:

Согласно чл. 339, ст. 4 од ЗКП, оштетените можат со благо
времена жалба да ja побиваат првостепената пресуда само поради
одлуката на судот за трошоците во кривичната постапка, но до
колку j авниот обвинител го през ел гонен-ето од оштетените како
тужители (чл. 63, ст. 2 од ЗКП), оштетените можат да изjават жал
ба и од сите други причини поради кои може да се напага прво
степената пресуда. па и поради одлуката за казната (чл. 342, ст. 1,
т. 4 од ЗКП). Во конкретниов случаj jавниот обвинител за делата
од чл. 142, ст. 2 и 143 од КЗ, кои се гонат по службена долж
ност, гонен-ето не го презел од оштетените како тужители, па не
стои овластуван.ето на оштетените во жалбената постапка да ja на
пагавг првостепената пресуда поради одлуката за казната што [а
донел судот, Токму поради таквата процесна rюложба на оштете
ните, и во постапката за нонредно ублажуван.е на казната тие :не
маат право ниту да предлага ат вонредно ублажуватье на изрече
ната каз на (чл. 381, ст. 1 од ЗКП), бидейси такви права му се
признати само на jавниот обвинител и осудениот и на лицата кои
се овластени да изjават жалба против пресудата во корист на 06-
винетиот (чл. 339 ст. 2 од КЗ), ниту да бараат решението за вон
редно ублажуван,е на казната да се отповика од причините пред
видени во чл. 390 од ЗКП. Ова дотолку повейе што решението за
вонредно ублажуван,е на казната ке се отповика само ако се до
каже дека тоа се засновува врз лажна исправа или врз лажен
исказ на сведоци и вештаци. Докажуватьето, пак, дека решението
за вонредно ублажуватье на казната е засновано врз лажни ис
прави или лажни искази на сведоци или вештаци, мора да биде
само со правосилна пресуда, со кога лицата што ja издал е испра
вата или ги дале лажните искази се огласени за виновни за соод
ветните кривични дела. Тие, пак, се гонат по службена должност,
а овластено лице е jавниот обвинител.

Од тие причини Врховниот суд наога, иако во чл. 390 од
ЗКП не е изрично речено кои лица се овластени да поднесуваат
предлог за отповикуван.е на решението за вонредно ублажуватье
на каз ната, дека оштетените такви овластувагьа немаат. Поради
'Гоа, предлогот на оштетените се отфрлува".
!

(Решение на Врховниот суд на Македониj а, Кр. бр. 404167 од
21. ХII. 1967 година).
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60. Стои битна повреда на постапката кога па малолетникот
во подroтвителната постапка не му бил назначен бранител, а се
товари за дело од надлежност на окружииот суд - чл. 417, ст. 2
од ЗКИ и кога на главниот прегрее на двата малолетника им бил
одведен ист бранител, иако тие се товарат, така што фактички
еден од нив останал без бранител, чие приетство е задолжително
- чл. 67, ст. 1 од ЗКИ.

О Д об раз л о ж е н и е то:
"Врховниот суд на Македониjа, по проучуватьето на списи

те, нападнатото решение и жалбените наводи, наше:
Жалбата е основана.
Првостепениот суд сторил битни повреди на постапката во

смиела на чл. 334, ст. 2 од ЗКП, а имено:
Согласно чл. 417 од ЗКП, малолетникот мора да има бра

нител во текот на целата постапка - во подготвителната постапиа
и на главниот претрес, ако се води постапка за кривично дело
од надлежиост на советот за малолетници при окружниот суд. Во
конкретниот случа], иако против малолетниците Tpaj ан и Кочо се
водела постапка за кривични дела од чл. 250, ст. 1, т. 1 од КЗ, кои
се од надлежност на советот на окружниот суд, нив не им бил
обезбеден бранител во подготвителната постапка.

Врховниот суд наога дека неман-его на бранител на мало
летниците во подготвителната постапна претставува битна повре
да на постапката во смиела на чл. 334, ст. 2 од ЗКП, бидеjки гоа
можело да се одрази врз правилното утврдуван.е на фактите од
решавачко значеьье за правилната примена на законот.

Понатаму, првостепениот суд на главниот претрес за дваj
цата малолетници поставил еден бранител во лицето на адвокатот
Сотир Момев, од Витола, иако, како во претходната постапка за
едно дело, а на главниот претрес за повейе дела, одбраната им
била противречна и се обвинувале. При горната положба, а врз
основа на чл. 67, ст. 1 од ЗКП, првостепениот суд бил должен да
им постави посебни бранители на малолетниците. Ова поради тоа
што бранителите не можат да деjствуваат во спротивност со од
браната што [а даваат малолетниците. А така не може да поста
пува бранител на две лица кога тие се обвинуваат, бидеjки то]
може да ги застапува во то] случаj само интересите на еден од
нив, така што другиот фактички останува без бранител. Тоа прет
ставува битна повреда во смиела на чл. 334, ст. 1, т. 3 од ЗКП,
бидегйи едниот од малолетниците фактички останал без бранител,
па претресот е одржан без лице кое морало да присуетвува. Так
вата положба очигледно можела да се одрази и врз правилното'
утврдуван,е на решаванките факти,· што прететавува повреда во
смисла на чл. 334, ст. 2 од 3КП.

Од горните причини Врховниот суд следуваше, врз основа
на чл. 355 од ЗКП, да одлучи како во диспозитивот".

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Кж. бр. 205/69
од 12.VI. 1969година).

185



61. Jавниот обвинител е овластен да бара од советот на
1)КР~'ЖВИОТ суд одлука за надлежноета по делото и кога општин
скиот суд се огласил ненадлежен со одбивна пресуца, донесена по
одржаниот главен претрее, во емиела на чл. 406, ст. 1 ОД ЗКИ.

Од образложението:
"Во случагов општинскиот суд, по обвинението против обви

нетите И. Г. и М. С. за кривично дело ширеьье на лажни вести
'од чл. 292-а од КЗ, по одржаниот претрес, донел пресуда со ко]а
го одбил обвинението, бидеjки нашол дека се работи за кривично
дело од чл. 174 од КЗ, од надлежност на окружниот суд. По пра
восилноста на пресупата општинскиот суд, во смиела на чл. 406,
ст. 1 од ЗКП, му 1'0 доставил предметот на натамошна постапка на
окружниот j авен обвинител, ко] од окружниот суд побарал за
стварно надлежен да го одреди општинскиот суд, бидеjки сметал
дека се работи за кривично дело од член 292-а од КЗ.

Окружниот суд неправилно нашол дека ова баран-е на
окружниот [авен обвинител е недозволено. Во смисла на чл. '!06,
ст. 1 од ЗКП, окружниот [авен обвинител е овластен, ако смета
.дека оштинскиот суд за некое кривично дело е стварно надле
жен, да бара за надлежноста да донесе одлука советот на окруж
ниот суд. Ова баран-е то] ке го поднесе откако општинскиот суд
ке му го достави предметот. Општинскиот суд предметот му го
доставил на окружниот [авен обвинител откако неговата пресуда,
со кога то] се огласил за ненадлежен, станала правосилна. Спо
ред тоа, то] сосема уредно побарал одлука на советот на окруж
ниот суд.

Неправилно е становиштето на окружниот суд дека jавниот
'обвинител можел да бара одлука на окружниот суд само со ре
довна жалба против пресудата на општинскиот суд, па бидеjки
танва не поднел благовремено. а одбивната пресуда станала пра
восилна, не можел да поставува такво бараьье, Пред се, ова ста
новиште е неправилно затоа што окружниот j авен обвинител, во
смиела на чл. 406, ст. 1 од ЗКП, има вакво право, независно од
тоа дали е во прашан-е решение, со кое општинскиот суд се огла
сил за ненадлежен, донесено пред да се заврши главниот пре
трес, или пресуда, донесена по одржаниот претрес. Во обата слу
чаjа чл. 406, ст. 1 од ЗКП му дава такво овластуваьье на окруж
ниот обвинител. Во спротивно, би се дошло во ситуациjа по пред
метот да не може да одлучи ниеден суд. Од друга страна, непра
вилно смета окружниот суд дека окружниот jавен обвинител мо
жел тоа да го стори само со редовна жалба, затоа што то] не бил
странка пред општинскиот суд, туку бил општински [авен обви
нител, на кого пресудата му била доставена. па затоа не бил свр
зан со рокот за жалба. Освен тоа, по прашатьето за надлежноета,
ако би се застанало на становиштето на окружниот суд, би се дош
.ло во ситуациjа да одлучи општинскиот обвинител, а не окруж
ниот, како што е предвидено во чл. 406, ст. 1 од КЗ, бидеjки ако
то] се согласи со општинскиот суд, прашаььето би било конечно
решено и окружниот обвинител не би имал можност да влиjае
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врз поинакво решение, бидегйи нема можност да се запознае со
одлуката на општинскиот суд, зашто предметот му се доставува по
правосилноета на одлуката. Од друга страна, ако е така, тогаш би
било и беспредметно доставувюьето на предметот до окружниот
jaBeH обвинител. Сето тоа говори во прилог на становиштето на
окружниот jaBeH обвинител - дека одлуката на окружниот суд е
погрешна" .

(Решение на Врховниот суд на Македониjа, Кр. бр. 205/64
'од 22. Х. 1964 година).

62. Кога е донесено решение за воден.е на единствена по
етапка против постар малолетник со полнолетно лице, во смиела
на чл. 419, ст. 2 од ЗКП, па подопна постапката против малолет
никот биде издвоена, за пресудуввн,е на малолетникот е надле
жен советот за малолетници, а не советот надлежен во споената
поставка,

Од образложението:
"Окружниот суд во Штип, со пресудата К. бр. 27/67 од 20.

П. 1968 година, ги осудил обвинетите - Душко Анакиев, Димитар
Георгиев и Спиро Стогков, сите од с. Виница, Кочанско, за кри
вично дело од чл. 179, ст. 1 од КЗ, на казни малолетнички затвор
во TpaelЬe од по 18 месеци. Осудени се и да ги платат солидарно
кривичните трошоци во износ од 140 нови динари, како и паушал
по 50 нови динари.

Против горната пресуда благовремено поднеле жалба сите
обвинети поради - погрешно и непотполно утврдената фактичка
положба, битна повреда на одредбите на кривичната постапка, по
вреда на материjалното право и одлуката за казната. Имено, бит
ната повреда ja гледаат во тоа, што судот бил неправилно соста
вен, односно во советот претеедавал судиjа ко] не е со одреден рас
поред како претседател на советот за малолетници. Предлатаат
нападнатата пресуда да се укине и предметот да се врати на истиот
суд на повторно судетье.

Жалбата е основана.
Врховниот суд .ги разгледа сите списи по делото, како и

наводите во жалбата, па по нивната оцена одлучи како во диспо
зитивот, од следниве причини:

Сто]ат жалбените наводи на обвинетите дека првостепениот
суд битно ги повредил одредбите на кривичната постапка со тоа
што то] на главниот претрес не бил прописно составен. Имено,
обвинетите во времето на извршуватьето на делото (22 март 19n6
"Година) биле постари малолетници, па согласно чл. 423 од ЗКП
за пресудувазьето на ово] кривичен предмет бил надлежен сове
тот за малолетници. Видегйи во времето на одржуватьето на глав
ниот прегрес обвинетите биле полнолетни лица, во случаj ов прво
степениот суд на главниот претрес на обвинетите им изрекува каз
ни .- малолетнички затвор, иако не е прописно составен од су-
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диjа за малолетиици (чл. 423 ст. 2 од ЗКП), а прима дека во
времето на извршуватьето на делото биле постари малолегници.
Значи, претресот не е одржан согласно со погоре цитираната за
конска одредба, па дури (претресот) не е бил ни таен, во смисла
на законската одредба од член 443, ст. 1 од ЗКП. Тоа се гледа
и од претходно направената проверка од страна на ово] суд, од
носно од известието на Окружниот суд во Штип - К. бр. 27/67 ОД
4. IX. 1968година.

При таква положба, Врховииот суд, не впуштагйи се во
другите жалбени причини, [а укина нападнатата пресуда и пред
метот го врайа на истиот суд на повторно судетье, одиосно да jа
отстрани наведената повреда, со тоа што предметот ке му се от
етапи на надлежниот суд за малолетници, во смиела на чл. 423,
ст. 2 од ЗКll, за пресудуватье'',

(Решение на Врховниот суд на Македониjа, Кж. бр. 108/68
од 13. IX. 1968година).

63. Кога се суди на полнолетно лице за кривично дело кое
го сторил како постар малолетник, а за кое не може да му се
изрече каэнв малолетнички затвор, и за кривичии дела кои ги
сторил како полнолетво лице, а за кои заслужил казна строг
затвор, тогаш нецелисхедно е за делата сторени како постар ма
лолетник да се изрекува воспитна мерка, па постапката за тие
дела се запира врз основа на чл. 446, ст. 2 од ЗКП.

\.

Од образложението:
"Првостепениот суд правилно нашол дека со деjствиjата под

1, 2 и 3 од диспозитивот на првостепената пресуда обвинетиот,
во времето на постарото малолетство, сторил три кривични дела
"кражба", предвидено во чл. 249 од КЗ. Но првостепениот суд по
грешно го применил чл. 79-в од КЗ, кога врз основа чл. 79-д од
КЗ за трите дела му изрекол казна малолетнички затвор, а по
ради следното: согласно чл. 79-и, ст. 1 од КЗ, "кога се суди на
полнолетно лице за кривични дела сторени како постар малолег
ник, судот може да му [а изрече мерката упатуватье во воспитно
поправен дом или, под условите од чл. 79-в од КЗ, казната мало
летнички затвор". Согласно чл.' 79-в, ст. 2 од КЗ, постариот мало
летник може да се каз ни со малолетнички затвор ако сторил кри
вично дело за кое со закон е пропишана казна потешка од 5 го
дини строг затвор, итн. Мегутоа, за кривичното дело "кражба" од
чл. 249, ст. 1 од КЗ, како што делата под 1, 2 и 3 и се квалифи
кувани, предвидена е каз на строг затвор од 5 години. Според тоа,
за овие дела обвинетиот С. не можел да биде каз нет со малолет
нички затвор. А првостепениот суд му изрекол токму таква казпа.
На то] начин првостепениот суд го повредил чл. 79в од КЗ.

Врховниот суд, со оглед на горната состоjба, испита дали во
случагот на обвинетиот може да му се изрече мерката од чл. 77
од КЗ, или тоа не е целисходно, па нагде:
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Обвинетиот С., откако го достигнал полнолетството, сторил
уште 8 кривични дела .лешка кражба", предвидено во чл. 250, ст.
1, т. 1 од КЗ, од кои две дела првостепениот суд утврдил дека се
сторени во обид - чл. 16 од КЗ, при што за секое од тие дела за
служил казна строг затвор, а кои казни Врховниот суд ги прифа
ка како правилно одбрани по видот и правилно одмерени по виси
на. При таква положба, очигледно е дека не е цели сходно изре
куватьето на воспитната мерна од чл. 77 од КЗ за делата под 1,
2 и 3, па врз основа на чл. 446, ст. 2 од ЗКП, за тие дела постап
ката [а запира, уважуватйи ja во то] дел жалбата".

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Кж. бр. 504/69
од 5. П. 1970 година).

64. Советот за малолетници, а не советот од чл. 20, ст. 2 од
ЗКИ, е надлежен за преиначуватье на пресудата, кога на едно
лице, за дела сторени во времето кога бил постар малолетник,
со правосилна пресуда му се изречени две или повеJiе казни, без
да се применети одредбите од чл. 79д од КЗ за едмеруван,е ва една
казва за дела еторени во стек.

Од образложението:
.Врховниот суд, по проучуватьето на списите, нападнатата

пресуда и жалбените наводи, а по службена должцост, испитувагйи
[а првостепената пресуда во смисла на чл. 346, ст. 1, т. 1 и 2 од
ЗКП, наше:

Согласно чл. 369, ст. 1 од ЗКП, правосилната пресуда може
да се преправи и без повторуваrье на кривичната постапка и во
случаj кога во две или повейе пресуди против исто осудено лице
правосилно се изречени повейе казни, а не се применети одред
бите за стек. Во конкретниов случаj на осудениот Бислим Б. од
гр. Г. за делата утврдени во пресупите Км. бр. 13/67 на окруж
ниот суд во З. и Кк. бр. 196/67 на Окружниот суд во Скопjе, из
речени му се две правосилни казни, при што не е применет чл.
79-д, ст. 4 од КЗ, т. е. не е применета одредбата со кога се ре
гулира изрекувазьето на казна на лице кое, како постар малолег
ник, по изрекуваrьето на првата казна, сторило ново кривично дело.

Според тоа, во конкретниов случаj стогат условите за преи
начуватье на пресудите без да се повтори кривичната постапка.

Мегутоа, според наогатьето на Врховниот суд, во конкрет
ниов случа] превудата ja донел непрописно составен суд, Имено,
преиначуван-ето на првостепената пресуда во смиела на чл. 369,
став последен, го врши судот на седница на совет. Притоа, не е
речено дека седницата се одржува пред совет составен во смиела на
чл. 20, ст. 2 од ЗКП. Ова не е случа [но, бидеjки советот од чл.
20, ст. 2 од ЗКП, нема никаква надлежност во постапката што
се води против малолетници, со оглед на тоа дека во таа постапна
е надлежен советот за малолетници, ко] решава не само на пре-
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грес, туку И на седница надвор од главниот претрес - член 141,
ст. 1 од ЗКП. Ова произлегува и од некои други одредби, како,
на пример, да одлучува и по неслаган-ата на судиjата за малолет
ници со предлогот на j авниот обвинител - чл. 424 во врена со чл.
43,8 од ЗКП и др. Според тоа, првостепениот суд битно ja повре
дил постапката и во смисла на чл. 334, ст. 1, т. 1 од ЗКП".

(Решение на ВСМ, Скопjе, Кж. бр. 274/68 од 6 XI. 1968 го
дина).

65. Кога се суди на полнолетно лице за дело што го сто
рил како помлад малолетвик, а по чл. 79-з, ст. 1 од КЗ, може да
му се изрече само заводска мерка - упатуваlЬе во воспитно
поправен дом за малолетници, тогаш судиjата за малолетиици мора
да закаже главен претрее, врз основа на чл. 441, ст. 3 од ЗКП,
па ва главвист претрес, согласно чл. 446, ст. 2 од ЗКИ, постапката
може да се запре и поради нецелисходното изрекуван,е на тав за
водска мер ка.

Од образложението:
"Согласно чл. 441, ст. 3 од ЗКП, казни и заводски мерки

можат да се изречат само по одржаниот главен претрес. Други
воспитни мерки можат да се изречат и .на седни ца на советот
за малолетници.

Во конкретниот случа] се суди на лице родено на 3. IV. 1953
година за дела кои ги сторило на 1. IV. 1969 година. Според тоа,
лицето на кое му се суди во времето на судетьето (1. VII. 1971
година) е полнолетно, а му се суди за дело што го сторило како
помлад малолетник. Во ово] случаj до примена доагаат одредбите
на чл. 79-з од КЗ. Бидеjки тоа лице во времето на судетьето не
наполнило 21 година, а на товар му се става и кривично дело од
чл. 273, ст. 5 од КЗ, каде што е предвидена казна строг затвор
во траетье од 8 години, за тоа нему може да му се изрече само за
водска мерка - чл. 79-з, ст. 1 од КЗ.

Исклучено е изрекувагьето на ко] а и да било друга воспит
на мерка. Заводските мерки можат да се изречат само по одржа
ниот главен претрес, - како што е тоа веке речено во цитираниот
член 441, ст. 3 од ЗКП. Метутоа, првостепениот суд постапката ja
окончал не по одржаниот претрес, туку на седница на советот за
малолетници. Врховниот суд наога дека е со тоа сторена битна
повреда на ЗКП, предвидено во чл. 334, т. 6, а на кога, согласно чл.
414, ст. 1, во врска со чл. 346, ст. 1 од ЗКП, се пази по службена
должност Имено, Врховниот суд наога дека кога му се суди на
полнолетно лице за дело што го сторил како малолетник, а се ис
полнети условите предвидени во чл. 79 од КЗ, може, според за
нот, да му· се изрече само заводска мерка, а не и некога друга
воспитна мерна, тогаш судиjата за малолетници мора да закаже
главен претрес, врз основа на чл. 441, ст. 3. од ЗКП, а не и седни-

.".
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ца на советот за малолетници. Претресот е нужно да се одржи
со оглед на тоа што на товар на обвинетиот се става тешко дело,
а то] во времето на судетьето е полно летен, па само врз основа на
наполно зачуваната непосредност во эапознаван.ето на обвинетиот,
што не е случа] со седницата на Koja не присуствува обвинетиот,
може да се оцени дали е оправдано или не изренувагьето на пред
видената мерка".

(Решение на Врховниот суд на Македониjа, во Скопjе, Кж.
бр. 375171од 8. Х. 1971 година).

66. Во случаj кога судот донесува пресуда со Koja обвинети
от го ослободува од 'Обвинението (член 321 од ЗКП) во постапката
спрем а иаяолегници, со решение судот ja запира постапката (\0-

гласно чл. 446, ст. 2 од ЗКП, а не се одбива предлогот за изре
нуватье на воспитна мерна,

Од образложението:
"Мегутоа, по повод жалбата на jавниот обвинител, судот,

испитуватки го решението по службена должност, наjде дека прво
степениот суд погрешил кога го одбил предлогот на jавниот обви
нител. Согласно чл. 446 од ЗКП, советот за малолетници ке ja за
пре постапката во случаите кога судот донесува пресуда по чл.
320, т. 4 до 6, со ко] а се одбива обвинението, односно во случа
ите кога обвинетиот се ослободува од обвинението по чл. 321 од
ЗКП.

Првостепениот суд нашол дека не е докажано оти малолет
никот го сторил делото, за кое j авниот обвинител ставил предлог
за изрекуваьье на воспитна мерка. Според погоре цитираното, су
дот бил должен постапката спрема малолетникот да ja запре".

(Решение на Врховниот суд на Македониjа, Кж. бр. 39/71
од 18. П. 1971 година).

67. Против решението на првоетепевиот суд, со кое сирема
иалолетникот е изречена воспитна мерна, оштетениот не може да
го обжалува поради одлуката на судот за трошоците на кривич
ната поетапна. Таква жалба може да изтави само ако малолет
нинот е остден на казва малолетничии затвор - чл. 454 од ЗКП.

Од образложението:
"Иако во списите не се наога доставнипата од кога може

да се види дали жалбата е благовремена (во списите се настаат
само доставниците од М. В., неговиот бранител - адвокатот С. П.,
и jавниот обвинител), Врховниот суд нагде, и под претпоставка
дека е благовремена, дека даа треба да се отфрли како нецозво-
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лена, согласно ЧЛ. 361, а во врека со чл. 339, ст. 4 од ЗКП. Ова
поради тоа што жалбата е поднесена поради погрешно утврдената
фактичка положба ивоспитната мерка, на што оштетениот нема
право да го напага решението. Согласно чл. 339, ст. 4, а во врска
со чл. 455 од ЗКП, то] има право решението да го напага само
поради одлуката на судот за трошоците на кривичната постапка.
Видегйи во то] однос жалбата не е поднесена, затоа таа се [авува
како недозволена. Впрочем, во случа] ов жалителот нема право на
жалба и за трошоците на кривичната постапка, поради тоа што
малолетникот не е осуден на малолетиички затвор".

(Решение на Врховниот суд на Македониjа, Кж. бр. 94/63 од
13. П. 1963година).

68. Родителот на малолетпикот не е овластен да поднесува. I
предлог за эапиран,е извршувазьето на заводската мерка, по ко] I
судот мора да донесе формално решение.

Родителот на малолетпикот може да даде инициjатива за
запиран,е изврштван.ето на заводската мерна, Koja судот може да
j.a прифати или не, па ако не ja прифати - не донесува решение.

Од образложението:
"Врховниот суд го разгледа обжаленото решение со сите спи

си по предметот, како и жалбата на J. J., и одлучи како во диспо
зитивот, поради следното:

Според чл. 460, ст. 1 и 3 од ЗКП, одлука за запиран,е извр
шуватьето на воспитната мерка засилен надзор или заводската
:мерка донесува судот ко] во прв степен го донел решението за
воспитната мерка, кога то] сам ке наjде за потребно или по пред
лог од jавниот обвинител, управникот на заводот или органот на
старателот на ко] му е доверен надзорот над малолетникот. Од
оваа одредба произлегува дека родителот на малолетникот не мо
же да поднесува формален предлог за запиратье извршуватьето
на заводската мерка, по ко] судот би морал да донесе формално
решение.

Доколку родителот или малолетникот поднесат таков пред
лог, тоа треба да се смета само како даватье инициjатива на су
дот за то] да испита дали треба да донесе такво решение. Мегу
тоа, судот не е должен да донесува формално решение ако таа
инициjатива не ja прифати.

Поради ова, иако во случаjов првостепениот суд донел фор
мално решение оо кое предлогот на J. J., татко на малолетниот J.
Д. го одбил како неоснован, против ова решение не едозволена
жалба. Затоа Врховниот суд, врз основа на чл. 373, ст. 3 од ЗКП,
жалбата ja отфрли како недозволена".

(Решение на Врховниот суд на Македониj а, Кж. бр. 690/63 од
10. Х. 1963година).
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69. За штетата причинета оо незаконита или неправилна ра
бота на работниците од судот или од одделението за внатрешни
работи, одговара политичко-териториjалната заедница, чии органи:
се тие, а согласно чл. 97, ст. 2 од Основниот закон за работните
односи.

Таков карантер има и штетата причинета на лице кое издр
жало казва, кога со правосилната пресуда казната била условена
врз основа на чл. 48 од КЗ. Таа штета се остварува во редовеи
спор пред надлежниот суд, а не во постапка предвидена за надо
мееток на штета на неоправдвно остдени лица, според одредбите од
ЧЛ. 500-507 од ЗКП.

Од образложението:
"Барателот г. К. од Прилеп во своето баратье поднесено до

Општинскиот суд во Кавадарци навел: дека со пресудата К. бр.
185/65 од 22. ПI. 1966 година на Општинскиот суд во Кавадарци,
бил огласен за виновен за кривично дело "загрозувюье на [ав
ниот сообрайа]", предвидено во чл. 271, ст. 1 од КЗ, и ссуден на
казна затвор во траен-е од 4 месеци. Мегутоа, то] вложил благо
времена жалба, па Окружниот суд во Титов Велес, делумно jа
уважил жалбата, така што со пресупата Кж. бр. 140/66 од 31. V.
1966 година ja преправил првостепената пресуда и изречената каз
на затвор од 4 месеци, согласно чл. 48 од КЗ, му ja условил за
една година. Но пред да му биде врачена второстепената пресуда,
бил повикан на издржуватье на казната преку овр во Прилеп,
така што во затвор бил од 18 jули до 8 ноември 1966 година. Пре
судата му е врачена дури на 23. XI. 1966 година. Според тоа, по
ради грешка на Општинскиот суд во Кавадарци и ОВР - Прилеп
то] издржувал казна ко] а била условена, а со тоа претрпел ште
та од 4.200 динари. Притоа се обрнал до Републичкиот секретари
[ат за правосудство - Скоп]е, со ко] не постигнале спогодба, па
бил упатен баран-ето да го остварува преку Врховниот суд. По
ради тоа, моли баран-ето да му се уважи.

Врховниот суд на денешната седница, а со увидот во спи
сите К. бр. 185/65 год. на Општинскиот суд во Кавадарци, уста
нови дека фактите и околностите истакнати во баразъето се висти
нити.

Мегутоа, Врховниот суд нагде дека баразъето не може да се
остварува во постапката пред Врховниот суд, а поради следното:

Согласно чл. 8 од ЗКП "на лице што е неоправдано ссудено
или кое без основ е лишено од ело бода со задржуван,е во притвор
му припага правото на надоместок на имотната штета". Притоа,
постапката во кога се остварува тоа право е пропишана во ХХХП
глава од ЗКП. Во конкретниов случаj барателот не е лице кое не
оправдано е ссудено во смисла на чл. 500, ст. 2 од ЗКП, ниту то]
бил задржан во притвор, туку то] е лице кое поради други про
пусти на работниците во Општинскиот суд Кавадарци и во ОВР -
Прилеп, бил повикан да издржи казна, иако казната не била
ефективно изречена. Според тоа, штетата на барателот е причи
нета со незаконита и неправилна работа на работниците во тие
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органи. А за оваа штета, согласно чл. 97, точка 2 од ОЗРО ("Слул{
бен лист на СФРJ" броj 28/66) одговараат општествено-политички
те заедници чии органи се тие. Во случаj ов за таа штета одговара
општината Кавадарци и општината Прилеп, до кои треба да се
обрне, па ако тие не му го уважат бараььето, тогаш тоа ке го
остварува во спор пред надлежниот редовен суд.

Според тоа, остваруван.ето на штетата што барателот Ja
претрпел со незаконитото и неправилното работен-е на работниците
во судот и одделението за внатрешни работи, не може да се
остварува во постапката предвидена во ХХХII глава од ЗКП, би
деjки барателот не е лице кое неправилно било осудено, ниту
лице кое без основ е лишено од слобода со задржуватье во
притвор.

Поради тоа, се одлучи како во диспозитивот" .

(Решение на Врховниот суд на М.акедониjа во Скопjе, Кр.
бр. 325/68од 14.XI. 1968година).

70. Трошоците во кривичната постапка, окончанв со осло
бодителна пресуда, не можат да се остваруваат во постапка за
надоместок на штета на лица кои биле неосновано осудени или
без основ задржани во притвор - регулирана со членовите 500-
507од ЗКП.

Во преегдвга со Koja обвинетиот се ослободува од обвине
нието или во решението со кое се запира постапката, согласно чл.
90 од ЗКП, се одлучува за тоа ко] ги еноси трешоците.

Обвинетиот, KOj не поставил баран,е трошоците да му се
надоместат или но] не вложил жалба против пресудата поради од
луката за трошоците го изгубил правото гие да му се надоместат
- чл. 153 од ЗПП.

Од образложението:
"Наjпосле, Врховниот суд го испита и баран-ето за, надоместок

на сумата од 2.120,00динари, исплатена на неговиот бранител Мар
ко Велков, адвокат од Скопjе, и износот од 60,00 дин. на име ТРО
шоци што ги имал за време на вториот претрес (20 и 21 ма] и 10
jуни 1966година), па нагде:

Дека во оваа постапка _' постапката за надоместок на ште
та на неоправдано осудени лица и лица без основ задржани ВО
притвор (глава ХХХII од ЗКП), _ не можат да се остваруваат
трошоците сторени во кривичната постапка водена против бара
телот, а поради следното:

Согласно чл. 89 од ЗКП, како кривични трошоци се сметаат
и: подвозните трошоци на окривениот _ чл. 89, ст. 2, т. 2 од ЗКП
и наградата и нужните издатоци на барателот _ т. 7 од истиот
член. А ТОКМУ таков карактер имаат трошоците што барателот ги
истакнал во т. 3 и 5), формулирани во ст. 1 од ова образложение.
Притоа, согласно чл. 90, ст. 1 од ЗКП, во секога пресуда ке се
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одлучи ко] ГИ сноси трошоците на постапката и колку тие изне
суваат. Според тоа, таква одлука мора да содржи и пресудача
донесена врз основа на чл. 3,30, т. 3 (сега чл. 321, т, 3 од ЗКП).
И во конкретниов случа], со пресудата К. бр. 111/64 од 10. VI.
1966 година, одлучено е трошоците во износ од 66.200 ст. динари,
кои биле однапред исплатени (чл. 89, т. 1-5 од ЗКП), да паднат
на товар на буцетските средства. Мегутоа, то], иако за неговите
трошоци нема одлука, не ja нападнал пресудата, иако согласно чл.
333, т. 3 од ЗКП, пресудата може да се напага и поради одлуката
за трошоците.

Наjпосле, согласно чл. 90, ст. 2 од ЗКП, ако податоци за
висината на трошоците недостасуваат, при што се подразбира дека
такво баран-е е поставено, решение за трошоците ке се донесе
кога тие податоци ке се приберат. Ова решение го донесува, со
гласно ст. 5 од то] член, претседателот на советот. Против тоа ре
шение е допуштена жалба согласно чл. 95 од ЗКП до советот на
окружниот суд (чл. 20, ст. 2 од ЗКП). Според тоа, постапката во
врека оо надоместокот на трошоците е посебно уредена, и таа се
окончува со одлука во првостепената пресуда - чл. 90, ст. 1 од
ЗКП, со одлука на второстепениот суд - ако е вложена жалба,
а врз основа на чл. 333 точка 4 од ЗКП, со одлука на претседате
лот на советот - чл. 90, ст. 2, во врека со ст. 5 од ЗКП, или со
одлука на советот на окружниот суд, ако е вложена жалба про
тив посебното решение - чл. 93 од 3КП.

Од изложеното произлегува дека за трошоците што ги имал
обвинетиот во редовната кривична постапка, не може да се ре
шава во постапка за надоместок на штетата, бидейси за тоа има
одлука во правосилната пресуда. Трошоците што ги имал обвине
тиот се досудуваат доколку тие се бараат во редовната постапка,
што произлегува од чл. 90 од ЗКП и доколку се поднесат докази
за тоа, било на претресот или подоцна. Мегутоа, ако тие трошоци
не се бараат (не се приjават) во редовната постапка, или ако за
висината во одредениот рок не се поднесат докази, тоа право 1'0
губи обвинетиот - односно сега барателот, како што е тоа инаку
уредено со чл. 153 од ЗПП.

Со оглед на изложеното, бидеjки Врховниот суд не иепиту
ваше дали на главниот претрес од 10. VI. 1966 година тогаш обви
нетиот, а сега барателот К., поднел или не поднел баран-е да му
се надоместат трошоците, од што зависи дали треба или не треба
претседателот на советот да донесе. посебно решение за тие тро
шоци - чл. 90, ст. 2 ОД ЗКП, следуваше да го отфрли ова баран-е
како недозволено".

Решение на Врховниот суд на Македонига, Кр. бр. 267/68
од 25. Х. 1968 година).
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Забелешка: Врховниот суд на Jугославиjа, со решението Кж.
бр. 14/69 од 28. V. 1969 година, го потврци решението на нем, при
што ги даде и следниве причини:

Исто така, не се основани ни жалбените наводи на подно
сителот на баран-ето за надсместок на штета доколку се однееуваат
на трошоците на неговиот бранител во текот на кривичната по
стапка. Имено, во член 507 од ЗКП станува збор за надоместок на
штета на лице кое без оенов е задржано во притвор, од што следу
ва дека во смиела на оваа одредба можат да се доеудат само оние
трошоци што подносителот на баран-ето ги имал - па и во врска
со бранителот - а кои се сврзани за притворот. Во ово] конкретен
случаj нема никакви податоци за деjетвиjата на бранителот на под
носителот на баран-ето во врека со притворот - ко] бил укинат
по повод донесуван.ето на второстепената осудителна пресуда на
29. V. 1963 година. Значи, во поглед на бараните трошоци, кои под
носителот на баран-ето е должен да му ги надсмести на евогот бра
нител, жалбените наводи не се основани, бидегйи не се во пра
шаьье издатоци сврзани за притворот, ТУКУ трошоци на кривичната
постапна кои, според законот, ги поднесува обвинетиот сам - член
88, ст. 2, точка 7, во врека со член 91, став 1 и член 92 од ЗКП -
пред Новелата од 1967 година".

(Решение на Врховниот суд на Jугоелавиjа., Кж. бр. 14/69 од
28. V. 19,69 година).

71. Кога jавниот обвинител по кривичната пригава на оште
тениот превзел гонен,е за иетиот наетан, но за друга правна кввли
фикациjа, а не за предложената од оштетениот, последниов нема
право истовременосо jавниот обвинител, како супсидиjарен тужи
тел, да преземе гонетье за дело за кое тoj смета дека е сторено,
член 11, ст. 3 и член 60 од зки.

Од образложението:
"Според член 60 од ЗКП, кога jавниот обвинител наjде дека

нема оенов да започне кривична постапка или да го продолLКИго
нен-ето за кривично дело за кое се гони по службена должност, дол
жен е во рок од осум дена за тоа да го извести оштетениот и при
тоа да го упати - дека може сам да го преземе гонен-ето. Вана
постапил и судот кога донел решение со кое ja запрал постап
ката поради откажувазьето на jавниот обвинител од гонен.ето. Во
таков случаj наместо jавниот обвинител, како ТУLКителсе jaBYBa
оштетениот. Во конкретниов случаj таква ситуациjа не постои.
Ова поради тоа што за настанот за ко] оштетениот сака да гони,
одноено за кривичното дело за кое сака да гони, и тоа од чл.
135, ст. 2, т. 1, во врека со чл. 16 од КЗ, jавниот обвинител ги
обвинил С. С. и И. С., првиот за кривично дело учество во тепачка
од чл. 143, а вториот за тешка телесна повреда од чл. 141, ст 1
од КЗ. По овие обвинениjа обвинетиот С. е осуден на казна затвор
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во траен-е од 4 месеци, а спрема обвинетиот И., како малолетник,
е применета воспитна мерка - упатуван.е во воспитно-поправен
дом. Затоа оштетениот, кога застапува поинаква квалификациj а на
кривичното дело од она а што j азастапува j авиист обвинител, не
може да го продолжи хонрерзо."

(Решение на Врховниот суд на Македониjа, Кр. бр. 156/65
од 29. IV. 1969 година).

72. Преведувач при рвспрашуван.е на обвинет :
Пресудата не може да се базира врз исказот на обвинетиот

доколку TOj е даден преку преведувач ко] не е заколнат - член
209, ст. 3 од зкп.

Од образложението:
"Основан е жалбениот навод на бранителот на обвинетиот

за битна повреда на опредбите на ЗКП. Како што се гледа од за
писниците за распит на обвинетиот О. О. во претходната постап
ка, обвинетиот бил сослушан преку преведувач, бидеj ки не го
познавал македонскиот j азик. Преведувач од албански на маке
донски jазик бил Е. J. на едното сослушуван,е, а на второто пре
ведувач бил Н. К. Бранителот во жалбата навел дека битната
повреда на одредбите на кривичната постапка се состоела во тоа
што преведувачот не бил заколнат. То] бил милиционер во мили
ционерската станица.

Имаjки го гоа предвид, а бидегйи пресудата се засновува и
врз исказот на обвинетиот во претходната постапка, Врховниот
суд наjде дека навистина се повредени одредбите на кривичната
постапка, кога пресудата ja засновал и врз то] исказ. Иако обви
нетиот бил сослушан преку преведувач, во конкретниов случаj
сослушуватьето не е задолжително согласно прописите на ЗКП,
бидетйи во чл. 209, ст. 3 од ЗКП е речено дека, ако преведувачот
не е порано заколнат (што е случаj Kaj другите судски преведу
вачи) ке положи заклетва дека верно ке ги пренесува праша
ььата што на обвинетист му се упатуваат и изjавите што то] ке
ги дава. Врз вакво слушуван.е, кое не е задолжително согласпо
со наведениот пропис, не може ни да се засновува пресулата.
Постапуваj КИ спротивно, првостепениот суд сторил битна повреда
на одредбите од чл. 334, ст. 2 од ЗКП, бидетйи при донесуваььето
на пресудата постапил спротивно на одредбата од чл. 318 од ЗКП,
според ко]а, пресупата судот ja засновува само врз фактите и до
казите изнесени на главниот претрес, а првостепениот суд неа jа
засновувал врз доказ ко] не требало да го земе предвид, а тоа
било од влиj ание за законито и правилно донесуван.е на пресу
дата. Фактот дали обвинетиот пукал во оштетениот судот можел да
го утврдува со другите докази, а не и од исказот на обвинетиот
во претходната постапка, од погоре наведените причини".

(Решение на Врх. суд на Македониjа, Кж. бр. 293/72 од
21. IX. 1972).
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73. Решението на советот на окружниот суд (чл. 20, ст. 2 од
ЗКП) со кое се отфрла приватната тужба за нривияно дело ОД

надлежиост на окружниот СУД,за кое не е водена истрага поради
наоган.ето Дека наетапила застареност, не може да се смета како
решение донесено во текот на иетрагата, па против него е допуш
тена жалба - чл. 249, ст. 1, т. 2 од ЗКИ.

Од образложението:

"По поднесената приватна тужба од Н. Н. за кривично дело
од надлежноета на окружниот суд, истражниот судиjа изjавил
неслатагье во врека со воден-ето на истрагата. од причини што
сметал дека настапила застарено ст за кривично гонен-е и побарал
одлука од советот на окружниот суд ВО Б. Советот на окружниот
суд во Б. [а отфрлил приватната тужба со решение Кс. бр. 13/72
од 7. П. 1972 година, од причините наведени БО неслагатьето па
истражниот судиjа. Против ова решение приватвист тужител под
нел жалба, ко+а претседателот на кривичниот совет [а отфрлпл
како недопуштена со решение Кс. бр. 13/72 од 10. Ш. 1972 година,
наогайси дека решението на кривичниот совет е донесено во текат
на истрагата, и дека против него нема место на жалба.

Согласно чл. 243 од ЗКП, кога обвинение подига оштетениот
како тужител, а по неговиот предлог не е водена истрага, како и
кога ке се поднесе приватна тужба за кривично дело од надлеж
ност на окружниот суд, по кое не е водена истрага, истражниот
судиjа, кога ваквото обвинение односно тужба ке му се достави,
ке побара одлука од советот на окружниот суд, ако смета дека не
ма место за гонен-е односно ако смета дека поето]ат околностите
од чл. 249, точка 1 до 3 од ЗКП, т. е. дека делото што е предмет на
обвинението не е кривично дело; дека постогат околности кои [а
исклучуваат кривичната одговорност, а не доага предвид приме
ната на мерка за безбедност и дека нема бараьье на овластениот
тужител или предлог односно .одобруван.е на овластено лице до
колку е тоа според заканат потребно, или дека постоjат околности
кои го исклучуваат кривичното гонетье. Против ваквото решение
на советот оштетениот како тужител, односно приватниот тужител,
согласно ст. 3 од чл. 243 од ЗКП, има право на жалба, и не може
да се смета како решение донесено во текот на истрагата против
кое, согласно чл. 362, ст. 2 од ЗКП, не е допуштена жалба".

I,

(Решение на Врховен суд на Македониjа, Кр. бр. 169/72 од
12. V. 1972година).
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74. Кривичниот совет, кога одлучува по приговор на обвипи
телниот акт, не може да ja запре кривичната постапка поради нс
матье на докази дека обвинетист го сторил делото - чл. 249, Т.
4 од ЗКП, ако се доказите контраверзни.

Од образложението:
"Првостепениот суд нашол дека обвинетите не се сомнител

ни за делото предмет на обвинителниот акт, што произлегувало од
мислен.ето на вештителица - градежници - инженери, кои биле
на мислен-е дека работите се изведувале на вообичаен начин и
ситуациjата не наложувала некога посебна заштита при изведу
ван-его на работите. Притоа се претполага дека до пагазъето на
сега покоjниот од покривот можело да догде на повейв начини,
изложени во образложението на решението.

Мегутоа, првостепениот суд, иако во причините го СПОМНУ13а
записникот на инспекторот на трудот на Собранието на град Скоп
je, бр. 11-20/178-16.07.1969 година, ко] бил предложен како доказ,
кога ги оценувал доказите OBOjзаписник не го имал предвид и за
него воопшто не образложува. Поради тоа и нашол дека нема
докази кои ги товарат обвинетите. Да беше го имал предвид и
цитираниот записник, сигурно дека до таква констатациjа немаше
да догде, со оглед на тоа дека според мислен-ето на градежниот
инспектор, изложено во цитираниот записник, полежбата е пои
наква. Имено, според наогатье на градежниот инспектор, ко], инаку,
се повикува и на прописи од областа на градежништвото, обвине
тите се виновни за смртта на сега поко[ниот, бидеjки не презсле
заштитни мерки какви што им наложувале прописите, спомнати
во цитираниот записник.

При ваква положба, според наогатьето на Врховниов суд,
жалбата е основана и следуваше да се уважи, а обжаленото ре
шение да се укине. Ова од причини што советот од чл. 20, ст. 2
од ЗКП, кога одлучува по приговор против обвинителен акт, не е
овластен да се впушта во оценка на веродостсгноста на против
речните докази" .

(Решение на Врховниот суд на Македониjа, Кр. бр. 596/73,
од 19. ХП. 1973година).

75. Нетавувазьета на главниот прегрес во закажаното време,
од Причина што приватниот тужител и неговиот полномошник, кои
се уредно поканети, поради големата навалица на автобускиот пре
воз, не можеле да допатуваат во сгдот, не е причина со Koja се
правда изостанокот. Затоа, правилно е запрена постапката, соглае
но чл. 274, ст. 2 од зки.

Од образложението:
"Не сто]ат жалбените наводи дека обжаленото решение било

неправилно и незаконито. Како што се гледа од списите по делото,
првостепениот суд на закажаниот прегрес за 27. П. 1973 година,
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во 8 часот, констатирал дека приватниот тужител и неговиот пол
номошник, иако биле уредно повикани, не дошле на претресот. Су
дот потоа повторно проверил, но ни во 8,30 часот, ни во 8,45 часот
не дошле, па судот, согласно чл. 274, ст. 2 од ЗКП, правилно ja за
прел постапкага.

Врховниот суд ги ценеше жалбените наводи дека задоцнува
н-ето на главниот претрес е резултат на лошите временски прили
ки, поради навалицата на патниците во автобускиот сообрайа] по
пазарниот ден, па наjде дека се неосновани. Приватниот тужител
и полномошникот биле уредно повикани, па биле должни навре
мено да си обезбедат превоз, а не да го чекват последниот момент,
Ова уште повеке што тие знаеле дека е TOj ден пазарен и дека
има навалица во автобускиот сообрайа],

Што се однесува до жалбениот навод за временските при
лики, тие во случагов не влиjаеле автобускиот сообрайа] нормал
но да се одвива според возниот ред. Според тоа, исклучивата вина
за недоагагьето на претресот лежи на приватниот тужител и за
стапникот, а не на обjективни причини и околности.

При таква состоjба на работите, Врховниот суд наjде дека е
жалбата неоснована, а обжаленото решение правилно донесено".

(Решение на Врховниот суд на Македониjа, Кр. бр. 254/73
од 16. v. 1973 година).

76. На лице што со уредна патна иеправа заминало на вре
мена работа во етрвнство, не може, врз основа на чл. 275, ст. 2
од зки да му се суди во отсуство, се доде ка не се направи обид
поканата за претресот да му се врачи на начин како што е тоа
предвидено во чл. 6 од Законот за изментвав,е и дополнувазье на
зкп.

I
Од образложението:
"Врховниот суд на Македониjа, по проучуваььето на спи

сите, нападнатата пресуда и жалбените наводи, нагде:
Жалбата е основана.
Во конкретниов случа] првостепениот суд претресот го одр

жал во отсуство на обвинетиот, бидеjки нашол дека не им е до
етапен на државните органи, а согласно чл. 275, ст. 2 од ЗКП.

Мегутоа, од списите по предметот се утврдува дека обви
нетиот во 1969 година, со уредна патна исправа, заминал на вре
мена работа во Белгиjа - писмо на УВР -Скопjе, бр. 5704 од 29.
IX. 1969 година. При ваква положба, првостепениот суд бил дол
жен, било преку органот за внатрешни работи, или сам, а преку
блиските роднини на. обвинетиот, да [а прибави адресата каде
живее и работи обвинетиот, како што е тоа предвидено во чл.
479, ст. 2 и чл. 480, ст. 2 од ЗКП, или на начин како што е тоа
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сега предвидено во чл. 6 од Законот за изменуван,в и дополну
вюье на Законот за кривичната постапка ("Сл. лист на СФРJ",
броj 6/73).

Врховниот суд наога дека е погрешно становиштето на прво
степениот суд дека работниците што се на времена работа надвор
од земjата, со самиот факт што се надвор од земjата, не им се
достижни на државнитв органи, и дека во смиела на чл. 275, ст.
?, од ЗКП, може да им се суди во отсуство. Таква состоjба наста
пува само доколку, по обидот на горниот начин да се изврши до
става, доставата не ке успее".

(Решение на Врховниот суд на Македониjа во Скопjе, Кж.
бр. 75/73).

77. Оштетевиот не може со пресуда да биде задолжен да
сноеи дел од кривичните трошоци, причинети со неговото неоправ
дано изостанувазье на еден од претходните главни претреси.

Во смисла на чл. 277, ст. 3 од ЗКП, оштетениот, повикан
во своютво на сведок, KOj е уредно повикан, а изостанокот не го
оправдал, може да биде казнет парично, а може да биде эадол
шен да ги сноеи трошоците причинети со неговото изоетанувввье
само во текот на главниот прегрес и со посебно решение, против
кое има право на жалба.

Од образложението:
"Испитуваjки [а пресудата по службена должност, Врковни

от суд наjде дека судот во случагов сторил повреда на одредбите
на кривичната постапна од чл. 334, ст. 2 од ЗКП, со тоа ШТО

погрешно ja применил законската одредба од чл. 277, ст. 3 од ЗКП.
Мегутоа, бидезйи нема жалба од оштетениот, Врховниот суд оваа
повреда само ja констатира, заради натамошна правилна при
мена. Имено, согласно ОО цитираната законска одредба, оштетениот,
повикан во свогство на сведок, ко] е уредно повикан, а изостано
кот не го оправдал, може да биде казнет парично, а може да биде
и задолжен да ги сноси трошоците причинети со неговото изо
стануван-е само во текот на главниот претрес, но со посебно ре
шение, против кое има право на жалба. Првостепениот суд вака не
постапил, па затоа ja сторил наведената повреда".

(Пресуда на Врховниот суд на Македонига. Кж. бр. 580/72
од 7. П. 1973година).
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78. Кога сведоците се наетаат надвор од земjата па привре
мена работа, а пиввите адреси не се познати, тогаш судот може
да ги прочита нивниге искази дадени во иетрагата, бидеjки ниваото
довган,е на главвиет прегрее е свраано ео значителни тешкотии, во
смиела на чл. 305, ст. 1, т. 1 од ЗКП.

Од образложението:
"Жалителот - обвинетиот Р. Н. наведува дека првостепениот

суд ja повредил постапката со тоа што ги прочитал исказите на
сведоците, иако не се исполнети условите од чл 305, ст. 1, т. 1 од
ЗКП.

Врховниот суд на Македониj а наога:
Согласно чл. 305, ст. 1, т. 1 од ЗКП, записниците од исказите

на сведоците можат, по одлука на советот, да се прочитат и кога
"доагюьето на сведоците пред судот е значително отежнато, пора
ди старост, болест или други важни причини". Во конкретниов
случа], првостепениот суд утврдил дека за повиканите сведоци
поканите се вратени со забелешка дека тие се настаат во еР
Германиjа. Оваа, пак, 'Околност не се доведува во сомнение, би
деjки тие пред настанот биле на работа во Германиjа и токму при
доатан-ето дома за новогодишните празници, на минуван.е низ Р,
им се случил инцидентот, па потоа немало причини тие да не се
вратат таму каде што работат. А околноста дека овие сведоци се
настаат во СРГ првостепениот суд ja оценил како околност Koja'
значително го отежнува нивиото доагатье, при што причината ja
оценува како значаjна. Врховниот суд е согласен со првостепе
ниот суд. Доаган.ето на лица што се наогаат во странство, а во
случаjов во срг, по правило, па и во конкретниов случа], е свр
зано со значителни тешкотии. Тие тешкотии се огледат, пред се,
во формалностите што при секо] премин на државните граници
треба да се извршат, а потоа, со оглед на гоа дека во конкретниов
случаj се работи за сведоци кои се во работен однос со странски
работодавачи, и со тешкотии при регулирюьето на работниот од
нос, односно при добиван-ето на одобрение без последици да се
напушти работата. Наjпосле, нивниот привремен престоj и време
ното вработуван.е во срг не се познати, како што се гледа од
списите. Токму поради тоа, Врховниот суд наога дека се исполнети
условите од чл. 305, ст. 1, т. 1 од ЗКП, кога е допуштено отста
пуван.ето од начелото на нецосредност и усност, па според тоа не
стои повредата на ко]а жалителот укажува.

Поради тоа, жалбениот навод се одбива како неоснован" .
(Пресуда на ВСМ Кж. бр. 305/72 од 15. IX. 1972 година).
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79. АкО' првостепениот суд УТВРДИJI да ВО' деютвиего на о.б
винетиот, опишано во диспозитивот на обвинитеяниот предлог, не
стои кривично дело. "лесна телесна повреда" од чл. 142, С'Т. 2, 'ry
ку ОД чл. 142, ст. 1 од КЗ, а оштегениот нема предлог до. надлеж
нИО'Т jaBeH обвинител, ниту приватна тужба за гонетье, обвине
нието. Jie биде одбиено во. смисла на чл. 320, т. 2 од зки.

Од образложението:
"Кога првостепениот суд утврдил дека во опишаното деj

ствие на обвинетиот не се содржани елементите на делото од чл.
142, ст. 2, туку од чл. 142, ст. 1 од КЗ, а неспорно е дека оште
тената не поднела ниту кривична при] ава, ниту предлог за го
неьье до jавниот обвинител - кривичната приjава е поднесена од
органот за внатрешни работи - првостепениот суд не можел да
го огласува обвинетиот за виновен за дело кое се гони по при
ватна тужба, кога таква не е поднесена, туку обвинението гребало
да го одбие. Видеjки првостепениот суд обвинетиот го огласил за
виновен за кривично дело за кое ГOHeIЬeTo се през ема по приватна
тужба, а таква во случаj ов не била поднесена, сторил битна по
вреда и на одредбите на ЗКП, и повреда на материjалните про
писи, поради кое ово] суд, по повод жалбата на обвинетиот, обви
нението го одби. За случаjов не е битно тоа што општинскиот ja
вен обвинител совесно постапувал кога [а повел постапката и го
подигнал обвинението, тргнувагйи од претпоставката дека се ра
боти за дело за кое гонетьето се презема по приватна тужба".

(Пресуда Кж. бр. 443/71 од 7. х. 1971 година од Окружен суд
Витола).

80. Притвор ке се нареди, а врз оонова на член 324, ст. 1
од ЗКП, и тогаш кога второстепениот суд уважуваjки ja жалбата
на jавниuт обвинител, ке му изрече на обвинетист казна строг эат
вор од пет години или потешка назна,

Од образложението:
"Окружниот суд го огласил за виновен обвинетиот за кри

вично дело од чл. 13,5, ст. 1 од КЗ, и го осудил на казна строг
затвор во траетье од 4 (четири) години и 6 (шест) месеци.

Недоволни од пресудата останале обвинетиот, кои преку бра
нителот и окружниот j авен обвинител поднеле благовремени жалби.

Врховниот суд, разгледувагйи ги жалбите на жалителите, ja
одби жалбата на обвинетиот, а на окружниот [авен обвинител ja
уважи дотолку, што обвинетиот го огласил за виновен за кри
вично дело обид на убиство од чл. 15, ст. 1, во врска со чл. 16
од КЗ и за убиство од небрежност од чл. 137 од КЗ, бидейси нагде
дека во деjствието на обвинетиот стоуат елементи на овие кри
вични дела, па го осуди за првото кривично дело на казна строг
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затвор од 5 години, а за второто на казна строг затвор од три
години, а врз основа на чл. 46 од К3, му изрече општа каз на строг
затвор од траен-е од 6 (шест) години.

При горната положба, а бидегйи согласно чл. 324, ст. 1 од
ЗКП, кога ке се изрече пресуда со кога обвинетиот се осудува на
казна строг затвор од пет години или на патешка казна, судот е
должен да нареди притвор, ко]а должиост стои и за второетепе
ниот суд, следуваше да се одлучи како во диспозитивот".

(Решение на Врховниот суд на Македониjа, Кж. бр. 305/72
од 15. IX. 1972 година).

81. Нема пречекеруван.е на обвинението кога тоа за кри
вично дело "проневер,а" е предвидено во чл. 322 од КЗ, а на пре
тресот се утврди дека е сторено кривично дело "послужуван,е",
предвидено во чл. 323 од КЗ - член 326, ст. 1 од зки.

Од образложението:
"Жалбата на окружниот [авен обвинител по однос на обви

нетиот М. Г., е основана, а поради следното:
Првостепениот суд утврдил дека обвинетиот М. Г., во свог

ство на продавач на билети за периодат од 3. IV. до 31. ХII. 1963
година од доверените му париг остварени од продажбата на биле
тите, неовластено се послужил со износ од 156.000стари динари,
кога сума ja вратил дури на 15. П. 1964 година, и дека со 'гоа
деjствие извршил кривично дело .лтослужуваьье", предвидено во
чл. 323" ст. 1 од КЗ. Мегутоа, бидезки соообвинителниот акт на
обвинетиот Г. му е ставено на товар "дека то] од доверените пари
противправно присвоjувал со намера да оствари имотна корист",
и со тоа извршил кривично дело .лтроневера'', предвидено во чл.
322, ст. 1 од КЗ, кое обвинение jавниот обвинител не то изменил,
првостепениот суд нашол дека во тие дегствига не се консумирани
деjствиjата од кривичното дело .лтослужуваьье'', па менуван.ето на
обвинението е спротивнс на чл. 326, ст. 1 од ЗКП, поради што, а
врз основа на чл. 330, точ. 3 од ЗКП, го ослободил обвинетиот
Г. од обвинението за кривично дело од чл. 322, ст. 1 од КЗ. Ста
новиштето на првостепениот суд е погрешно. Според наогатьето на
Врховниот суд, во описот на обвинението - дека обвинетиот од до
верените му пари противправно присвоил со намера за себе да
прибави имотна корист содржани се и деjствиjата "дека обвине
тиот неовластено се послужувал со доверените му пари", а пора
ди следното: противправното присво'[уватьена доверени туfи ства
ри во себе го консумира неовластеното зематье на тие ствари, до
дека остварувазъето на имотната корист се остварува и на то]
начин што тие ствари времено се употребуваат, при што имотната
корист што се остварува со времената употреба на стварите или
парите е далеку помала од онаа што се стениува со присвоjуваrьето
на стварите. Според тоа, според наогатьето на Врховниот суд, не
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се пречекоруваат овластуватьата од чл. 326, ст. 1 од ЗКП, кога е
обвинението за кривично дело од чл. 322 од КЗ, а на претресот се
утврди дека е сторено дело од чл. 323 од КЗ. Впрочем, во таа
смисла е иначелното мислен-е на Соjузниот врховен суд (Врхов
ниот суд на Jугославиjа) од 12. I. 1965 година, печатено во "Наша
законитост" бр. 3.од 1955 година".

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа - Скопjе, Кж.
бр. 397/66 од 19. Х. 1966 година).

82. Кога егдот, во смиела на чл. 330, Т. 3 од ЗКП, поради
немавьв на докази lie донесе ослободителна пресуда, извеката на
превудата мора да го содржи наетавот каков што го дал jавниот
обвинител во обвинителниот акт или на главниот прегрее. Со тоа
што судот го ослободил обвинетиот од обвинението за деjност за
коза не бил обвинуван -сторил битна повреда на одредбите на
нривичната постапка од чл. 334, ст. 1, т, 10 од ЗКП.

Од образложението:
"По направениот увид во списите, ценетйи ги наводите во

жалбата, одговорот на жалбата, како и наводите во обжалената
пресуда. Врховниот суд на Македониjа нагде дека пресудата треба
да биде укината и предмет от да се врати на повторно судетье,
со оглед на следното:

Пред се, првостепениот суд спротивно на одредбите на
чл. 317, ст. 1 од ЗКП - одлучувал по обвинение какво што [ав
ниот обвинител не поставил во предметниот обвинителен акт, ниту
до завршуватьето на главниот претрес. Имено, во описот на дег
ствието во обвинителниот акт КТ. бр. 280/67 од 27. Х. 1967 година, кое
обвинение останало неизменето од страна на jавниот обвинител се
до завршуватьето на главниот претрес, стои дека: "на ден 11. IX.
1967 г. околу 7 часот, кога видел дека сеседот Д. К. гради sид,
со ко] му го затвора патот за куката во с. Виница, а за ко] по
стотано се карале иводеле судски спор, револтиран од тоа, мав
нал со камен по него за да го спречи во подиган-ето на sидот, па
бидетйи Д. продолжил и понатаму да гради, отишол во собата,
зел еден пиштол - калибар 7,36 М.м. и го насочил во Д., при
тиснал на чкрапалото, но пиштолот не пукнал, потоа го чукнал од
sидот, при кое истрелал еден куршум, а потоа го насочил пишто
лот ВО Д. и истрелал два куршума, колку што имало уште во
шаржерот, но не успеал да го погоди", додека во диспозитивот на
пресудата е даден друг опис на деjствието, со тоа што судот ги до
дал зборовите: "а потоа го насочил пиштолот во просторот на око
лу 2 метра од Д., на левата страна, сметано од местото на кое
стоел обвинетиот и истрелал еден куршум, со цел да го заплаши
оштетениот и да престане со отпочнатите работи на sидот", па во
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резултат на тоа, судот нашол дека обвинетист -со таквите деj
ствиjа не извршил кривично дело - убиство во обид од чл. 135,
ст. 1, во вр ска со чл. 16 од :К3.

Со ваквата изм ена на описот на деjствието во диспозитивот
на обжалената пресуда. првостепениот суд сторил битна повреда
на опредбите од 3КП".

(Решение на Врховниот суд на Македониjа, Кж. бр. 8/68 од
3. IV. 1968).

83. Ако при повтортватьето на нривичната поетапка Koja е
правосилно довршена, не дошло до измена на пресудата во прав
ната квалификациjа, или до осяободтввтье на обвинетиот од обви
нението, во таков случаj повисокиот суд, решавазйи по жалбата,
пе може да ja ублажува казпата изречена со првостепената пре
суда - член 377 од ЗКП.

Од образложението:
"Со оглед, пак, на тоа дека во случагов се работи за жалба

против пресуда со Koja првостепениот суд во повторната кривиqна
постапка, согласно чл. 380 од 383 од ЗКП, ja ставил во сила сво
[ата првостепена пресуда (со оглед на одлуката на Врховниот суд
по жалбата против неа) не наоfаjки 'место ниту за ослободуван.е
на обвинетиот, ниту за примена на поблаг закон, затоа Врховниот
суд не можеше да го усвои и жалбениот навод на обвинетиот да
му се изрече поблага казна, бидеjки во пресудата на првостепе
ниот суд не е ништо изменето во корист на обвинетиот, па и Вр
ховниот суд не може повторно да навлегува во оцената на изре
чената казна од страна на првостепениот суд во неговата конечна
пресуда".

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Кж. бр. 201/64
од 24. IX. 1964 година).

84. Кога обвипетиот сторил продолжено кривично дело, при
што дел од деjствиjата ги сторил како постар малолетник, а дру
гите откако станал полнолетен, спрема него Jie се применат одрел
бите за полно летни сторители, а не можат да се применат одред ...
бите за малолетните еторители - член 414 од ЗКП.

Од образложението:
"Врховниот суд на Македониj а, по проучуваььето на спи

сите, нападнатата пресуда и жалбените наводи, наjде:
Самиот обвинет во претходната постапка и на главниот пре

трес признал дека противправните присвп[уватьа на парите што
оштетениот ги држал во сандакот од евогот стан и во шифотье-
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рот во работилницата за сода и вода ги вршел како пред катастро
фалниот земjотрес во Скогпе (26 jули 1963 година), така и по
земjотресот, па конкретно навел: "пред земjотресот, кога влегов
за првпат, од сандакот земав одеднаш 150.000 динари", и понатаму
"по земjотресот, откако Т. направи барака за продаван.е на лимо
нада -- продавница, престанав да влегувам во станот и почна в да
крадам пари од продавницата. Последен пат во продавницата имам
влезено на 12 септември 1964 година, кога земав 11.000 динари". Од
ваквото признание на обвинетиот, кое во се се потврдува со иска
зот на К. Н., жена на оштетениот Т., кога инаку ги чувала па
рите во сандакот и шифотьерот, на несомнен начин е утврдено
дека делото е сторено во 1963 и 1964 година. Притоа, а како што
се гледа од генералиите на обвинетиот, то] е роден на 23 ма] 1945
година. Оттука произлегува дека некои деjствиjа то] ги извршил
како постар малолетник, додека другите деjствиjа, при што е при
своен поголем износ од парите, се извршени кога то] бил полно
летен. Бидетйи сите деjствиjа во конкретниов случаj претставуваат
едно продолжено кривично дело, а со оглед на тоа дека послед
ните деjствиjа обвинетиот ги сторил кога бил полнолетен, тоа во
случаjов не можеле да бидат применети одредбите за малолетници.

Од тие причини се одбиваат жал бените наводи за погрешна
примена на КЗ и ЗКП, истакнати од обвинетиот во горната смиела".

(Пресуда на ВСМ -- Скоп]е, Кж. бр. 143/66 од 5. V. 1961).

85. Советот за малолетници, доколку по главвист прегрее или
на седницата се измени фактичката состоjба, содржана во предло
гот на воспитно поправна мерка, поднесени од jавниот обвинител,
е овластен и без предлог од jавниот обвинител да одлучи, т. е. да
отстапи од описот и од правната оцена на делото, дадена во обви
нението - член 442 ,ст. 4 од зки.

Од образложението:
"Согласно чл. 442, ст. 4 од ЗКП .люветот за малолетници

е овластен и без предлог од jавниот обвинител да донесе одлука,
да отстапи од описот и од правната оцена на делото врз основа
на фактичката состогба, изменета на главниот претрес". Значи,
доколку на главниот претрес или на седницата се измени фактич
ката состоjба, содржана во предлогот за казнуватье или во пред
логот за примена на воспитно-поправна мерка, поднесена од овла
стениот [авен обвинител, советот за малолетници е овластен ,и без
предлог од jавниот обвинител да одлучи, т. е. то] може да отстапи
од описот на обвинението, како и од правната оцена (квалифика
циjа) на делото.

Во конкретниов случаj со предлогот за казнуватье на поста
рите малолетници К. К. и И. Ф. и со предлогот за примена на
воспитно-поправни мерки спрема помладите малолетници Е. С. и
К. К., под КТМ. бр. 257/73 од 2 jуни 1973 година, окружниот ja-
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вен обвинител им ставил на товар на малолетниците дека сите
заедно, на 28. III. 1973 година, околу 11,45 часот, во дворот на зем
[оделското училнште "Моша Пиjаде" во Т., со смисленост го ли
шиле од живот сега пок. Б. Е., а се сбиделе да ги лишат од жи
вот и Б. Г., М. В. и Н. А., на начин како што е тоа опишано во
то] предлог Мегутоа, првостепениот суд, врз основа на изменетата
фактичка состоjба на претресот, нашол дека малолетниците К. И.
и К. сториле кривично дело од чл. 143 ОД КЗ, а малолетникот Е.
едно кривично дело - "убиство" од член 135, ст. 1 од КЗ и едно
кривично дело "убиство во обид", од чл. 135, ст. 1, во врека со чл.
16 од КЗ, па за тие дела и ги огласил за виновни, на што имал
право врз основа на чл. 442,ст. 4 од ЗКП.

Погрешно е становиштето на окружниот j авен обвинител и
на бранителот С. Р. дека првостепениот суд сторил битна повреда
на шоствпката 'Во смисла на чл. 334, от. 1, т. 8, во врска СО чл.
317, ст. 1 од ЗКП, а поради следново: согласно чл. 414, ст. 1 од
ЗКП, во постапката спрема малолетниците се применуваат одред
бите на XXVII глава од ЗКП. Другите одредби на заканат ке се
применат доколку не се во спротивност со одредбите од таа глава.
А со чл. 442, ст. 4 од ЗКП поинаку е определено овластуваььето на
советот за малолетници, кога фактичката положба ке се измени на
главниот претрес, од овластувюьето предвидено во чл. 317 од ЗКП.
Поради тоа, во случагов и не може да се примени чл. 317 од ЗКП,
туку советот за малолетници не е ограничен во овластуван.ето не
само на квалификациjата, туку то] не е ограничен и на описот на
обвинението во однос на актот поднесен од jавниот обвинител.
Поради тоа, ово] жалбен навод се одбива како неоснован".

(Решение на Врховниот суд на Македониjа, Кж. бр. 622/73
од 28.XI. 1973. година).

86. Необезбедуван.е на бранител во подготвителната поетаива
против малолетниците за кривичии дела ОД надлежиост на СОВС
тот за малолетници на окружниот СУД - член 417, ст. 2, во врека
со ст. 3 од ЗКО, прететавува битна повреда на одведбите од КР:И
вичната постапка по чл. 334ст. 2 од ЗКО.

Од образложението:
"Врховниот суд на Jугославиjа го разгледа барагьето за за

штита на законитоста и списите на кривичниот предмет, па ценеj
ки ги причините на бараььето, наjде дека баран-ето е основано од
следните причини:

Со одредбите за кривичната постапка, мегу другото, е регу
лирано и правото на формална одбрана на обвинетите, Т.е. правото
на обвинетите да си земат бранител од редовите на адвокатите и
обврската на судот во определени случаи да му постави на обви
нетиот бранител по службена должност, па во врска со тоа, во
член 417, ст. 2 од ЗКП е пропишано кога малолетник мора да има
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бранител. Имено, според одредбата од став 1 на член 417 од ЗКП,
малолетник може да има бранител во текот на целата постапка.
Согласно, пак, на одредбата од став 2 на член 417 од ЗКП _. пр
вата реченица _ малолетник мора да има бранител ако постапката
се води поради кривично дело од надле1КНОСТна советот за мало
летници на ОКРУ1Кенсуд. Доколку во ваков случа] самиот мало
летник односно неговиот законски застапник односно роднините
не земат бранител, судиjата за малолетници ке му постави брани
тел по СЛУ1КбенаДОЛ1Кност- став 3, член 417 од ЗКП. Според тоа,
постапката против малолетник, не само на главниот претрес, тук у
и во подготвителната постапка, доколку се работи за постапка по
ради кривично дело од надле1КНОСТна советот за малолетници на
ОКРУ1Кенсуд, не може да се води ако малолетникот нема брани
тел - што самиот ке го земе или што ке му биде поставен по служ
бена ДОЛ1Кностод страна на судот (во тоа е, мегу другото, раз ..ли
ката во правата на малолетниците во. однос на правата на полно
летните обвинети, што се однесува до задолжителната одбрана
преку бранител, ко] а во однос на малолетниците е пошироко по
ставена).

Бо OBOj конкретен случаj неспорно е дека кривичните дела,
поради кои е водена постапката против малолетниот J. П., се
од надлежноета на советот на ОКРУ1Книот суд - тешка кражба
од член 250, став 1, точка 1 од КЗ и во врека со ова кривично
дело од член 249, став 1 од КЗ. Исто така, од списите се гледа
дека малолетниот J. во текот на целата подготвителна постапна
- се до главниот претрес, пред советот за малолетници на окруж
ниот суд _ немал бранител, така што сите истражни деjствиjа во
подготвителната постапка, мегу кои и испитуван.ето на малолот
никот и сослушуван.ето на сведоците, се спроведени без приеуство
на бранител, бидеjки бранител не бил поставен, па не ни можел
да биде известен за истражните деjствиjа. На малолетникот брани
тел му е поставен дури на 22. Х. 1968 година со решението на
претседателот на советот за малолетници на ОКРУ1Книотсуд ко] го
донел нападнатото решение Км. бр. 59/68 од 13. П. 1969 година
(5-ти лист во списите).

Бака постапувагйи, ОКРУ1Книот суд во В., '1'. е. судиjата за
малолетници, го повредил правото на одбрана на малолетниист
J. и со тоа сторил битна повреда на одредбите на кривичната
постапка од член 334, став 2, во врска со член 417, ст. 2 и 3 од
ЗКП, бидеjки ja справел подготвителната постапка против мало
летниот J. без да му постави бранител, иако се работи за кри
вични дела од надлежноета на советот за малолетиици на ОКРУ
жен суд.

Брховниот суд, ко] решавал по жалбата на малолетникот ..Т.
против решението на советот за малолетници на ОКРУ1Книотсуд,
не ja отстранил оваа повреда на одредбите на кривичната постаи
ка, туку нападнатото решение го потврдил, СО што И самиот сто
рил иста повреда.
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Со оглед на предлогот во баратьето за заштита на законито
ета на согузниот [авен обвинител, Врховниот еуд на Jугоелавиjа,
врз основа на член 389, став Г: од ЗКП, [а утврди споменатата по
вреда на законот што [а сториле Окружниот суд и Врховниот суд,
не гибаJки во правосилноета на одлуките".

(Пресуда на Врховниот суд на Jугославиjа, КЗЗ. Броj 20/70
ОД 8. IX. 1970 година).

87. Кога етранквтв во жалбата бара за седницата пред ВТО·
роетепенист суд да биде известена, а се води поставка за кривич
но дело од надлежноет на општинскиот суд, во смиела на чл. 392
од ЗКП, ,во врена со ЧЛ. 392, ст. 1 од ЗКО, со тов што не .ги из
вестил врши повреда на правото на одбрвна,

Од образложението:
"Второстепениот суд за седницята на кога се разгледувала

жалбата на обвинетиот против пресудата на општинскиот суд, со
кога е огласен за' виновен за кривично дело од чл. 3.06, ст. 3 од
КЗ, не ги известил странните, иако обвинетист во жалбата барал
за тоа да биде известен, туку. првостепената пресуда [а потврдил.

Врховниот СУД на Македонига, уважуватйи го баран-ето за
заштита на законитоста, поднесено од републичкиот [авен обвини-

; ., .
тел, нашол:

! . Според чл.' 408 ОД ЗКП, кога окружниот суд решава по
жалба против пресудата на општинскиот суд, донесена во .постап
ка по чл." 393 од ЗКП (сумарна постапка), странките ке ги извести
ва седнипата на советот на окружниот суд' само. ако претседателот
на советот или советот нагдат дека приеуството на странките е од
корист за разгаснуван,е на работата.

Мегутоа, кога окружниот суд решава. ло жалба .против пре
судата на општинскиот суд,. донесена во постапна по чл. 392,. ст. 1
од ЗКП (редовна постапка), каква постапна е водена и во кон;"
кретниов случа], со оглед на гоа дека се"работи за кривично дело
од чл. 306,.ст. 3 ОД КЗ, за кое дело _епредвидена назна строг зат
вор од 5 години,- 'тогаш согласно чл. 341 од. ЗКП, ако странката
барала .за седницата да биде известена, судот е должен .странките
да ги извести за датумот и местото кога и каде ке се одржи сед
ница.та да советот на .окружниот 'суд. А 'l'aKa -окруж:ниот еуд не
цостаЩ1Л".

(Р~шение на ВРХОВF1ИОТ.суд, на Маl_{еДQниjа,КЗЗ. бр. 2/69
од 13. Ш. 1969 година).
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РЕrИСТАР

ПО КРИ6ИЧЦО ПРАВО

1.

КРИВИЧЕН ЗАКОНИК
=': 1

Бр. на одлуката
а) Општ дел на Кривичниот законик

1. Кривично дело - чл. 4 ст. 2 во врска со чл. 314-а
од КЗ '-' -' - - -' - - - - -" - - 1

2. Пресметливост
- ретроградната амнезиjа не е основ за примена

на чл. 6 од КЗ - - - - - - - -
- битно намалена пресметливост чл. 6 ст. 2 од КЗ
- битно намалена пресметливост ка] кривичисто

деЗIОод ~Л. 136 од КЗ -... - - - - - -
- недоволната емоционална и социтална зрелост

не е состогба од чл. 6 од КЗ - - - - ,-

2
3

40

3. Нужна одбрана
- бегатьето не е должност туку право - чл. 11

ст. 1 'од КЗ - - - - - - 5
- пречеКОРУВaIьена нужна одбрана - чл. 11

ст. 3 од КЗ - - - - - - - - 6
_ нема пречекоруватье на нужна одбрана ка] дело

од чл. 136 од КЗ - - _ 41
4. Доброволно откажуватье чл. 18 на КЗ

_
7

5. Подбуцнувагье чл. 19 од КЗ В
6. Помагаьье - чл. 20 од КЗ

- ка] кривичното дело од чл. 250 на КЗ 9
_ ка] кривичното дело од чл. 181 на КЗ _' 1()
- ка] кривичното дело од чл. 135 на КЗ 33
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7. Одмеруватье на казна - чл. 3,8од КЗ
- значе1Ье на бришаната осуда - -
- склоност кон вршеlЬе на кривични дела
- последица на кривичното дело - -

8. Пресметуван-е на казната затвор изречена со пре
кршок во казната изречена за кривично дело и
чл. 45 од КЗ - - - - - - - - - -

9. Потешка казна во смиела на чл. 46 од КЗ - -
10. Малолетничкиот затвор не може да се условува

- чл. 48 од КЗ - - - - - -
11. Одземан-е на предмети чл. 62 од КЗ

- кога се сопственост на сторителот -
- кога се сопотвеност на трети лица

12. Одземан-е на имотна корист чл. 62-а од КЗ
- ка] кривичното дело од чл. 226 од КЗ - -

13. Одмеруватье на вкупна казна за дела сторени
како малолетник и по полнолетството
- член 64 во врека со чл. 46 од КЗ - - -

14. Повторно изрекуватье на воспитни мерки чл. 79-б
одКЗ -----------

15. Евидентиран-е на осудата - дали е правна по
следица и може ли да се брише со помилуван-е
чл. 89 и 37-а од КЗ - - - - - - - -

16. Одговорно лице во смиела на чл. 99 ст. 3 од КЗ
- заменик раководител на работилница
- тракторист - - - - - -
- лице на издржува1Ье на казна --

б) Кривични дела против народот и државата
1. Илетално префрлувагье на пропаганден матери

[ал со неприjателска содржина - чл. 118 ст. 3
од КЗ - - - - - - - - - - -

в) Кривични дела против животот и телото
1. Убиство - чл. 135 од КЗ

- причинската врека мегу деjството и последи-
цата кога минало време од 12 години

- подготвително деj ствие
- убиетво во заседа -, -
- помаган-е чл. 20 од КЗ
- аберацио иктус --
- убиство од зад грб
-' убиство на свиреп начин чл. 135 ст. 2 т. 1

одКз----- --
- убиство од безобsирна одмазда - чл. 135 ст. 2

т. 3. од КЗ - - - - - - -
- убиство на подмолен начин чл. 135 ст. 2 т. 1

од КЗ - - - - - - - - -
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- смисленоста основ за разграничуван-е на делото
од чл. 142 со делото од чл. 135 во врска со чл.
16 од КЗ - - - - - - - - - -

- чл. 13.5ст. 3 од К3, казнена одредба, а не поте
жок вид на кривично дело од чл. 135 од КЗ

2. Убиство на миг - чл. 136 од К3 .
- обична нанреда не е одбележок на ова дело
- битно намалена пресметливост - чл. 6 од КЗ
- не може да има пречекоруван.е на нужна од-

брана чл. 11 ст. 3 од КЗ - - - - - -
3. УбисТБОна дете при породуван-е чл. 138 од КЗ
4. Недозволено пометнуваьье чл. 140 од КЗ

- повейе пометнувавьв ка] иста жена стек на
кривични дела, а не продолжено дело

5. Тетка телесна повреда .-. чл. 141 од КЗ
- потрес на мозокот - - - - - --
- насилно пометнува:ЕЬе- - - - --
- карактерот на повредата се определува според

моментот кога е нанесена - - -
- со смртна последица - ст. 3 на чл. 141 од КЗ
- кршеIЬе на 8 ребра - - - - - - -
- одговорност за повреда нанесена во натпревар

чл. 141 ст. 4 од КЗ - - - -
- повреда опасна по живот - - - - - -

6. Лесна телесна повреда - чл. 142 од КЗ
- соизвртителство - - - - - - - -

7. Учество во тепачка - чл. 143 од К3
- одговорност според принципот на субсидига-

~reT - -"_ - - _ - _ -
- не одговара повредениот - _ _ - - -
- нужна одбрана ка] ова дело - чл. 11 од К3
- наjмал броj учесници за постоетье на тепачка
- не стои ова дело ако на 2 места се тепаат по

2лица-----------
- одговорност и на лицето чие деjствие не е на

сочено кон тетко повредениот - - - -
г) Кривични дела против слободата и правата на гра

ганите,
1. Противправно лишуватье од слобода - чл. 150

ст. 4 од КЗ - - - - - - - - - -
д) Кривични дела против достоинството на личноста и

моралот
1. Силуватье - чл. 179од КЗ
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40

41

42
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44
45
45
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49
50
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53

54

- почеток на дегствието - - -
- продолжено кривично дело - -
-,одговорност според принципот на

ритет --------
субсидиjа-

55
56

56

:Н3



2. Обэьуба со малолетно лице чл. 181 од КЗ
- немойно лице -. - - - -, -,
- стек со кривично дело од чл. 141 од КЗ

r) Кривични дела против здрав]ето на лугето
1. Несовесно лекуватье на болни чл. 203 од КЗ

- болничарите се медицински лица -,.-
- обезбедуван,е и вршегье надзор над душевно

болнолипе ------ -_
е) Кривичии дела против стопанството

1. Недозволена трговиjа - чл. 2~6 од КЗ
- вкупно остварената корист на сите соизврши

тели од значеlЬе за квалификациjата - -- -
- индивидуално остварената корист на ceKoj из

вршител од эначеьье за примена на чл. 62-а
од КЗ - -. - -- -. - - - -

- имотна корист над 10.000 динари е знатна
имотна корист - -- - -- - - -_ -

- откуп на доработка на тутун - - ---
- 6 автомобили се поголемо количество предмети

2. Злоупотреба на овластуван.ата во стопанството
чл. 213-в од КЗ
- составуватье на исправи со невистинита содр

жина е одбележок на делото -- - - -- -
- делото е сторено и кога ке се одбегне да и се

платат на заедницата средствата кои според
прописите треба да и се платат - - - -.

3. Трговиjа со златни пари - чл. 234 од КЗ
-- делото е сторено и со даването на динар ски

средства за да се купат во странство златници
- мрежа на препродавачи и посредници

57
58

59

59

60

61

61
61
62

63

64

- одговорност на организаторот
4. Даночна YTaja - чл. 235 од К3

- ако годишното зата.[уваьье на данок не го ми
нува износот од 500.00 динари, тогаш ова деj
ствие не влегува во деjствиjата на продолже
ното дело - - -, - -- - -- - - -

- сопругот ко] поднесува даночна при]ава во
свое име и во името на сопругата е кривично
одговорен за делото - -, - - - - -

ж) Кривични дела против општествениот и приватниот

65
67
67

66

68

имот
1. Кражба - чл. 249 од КЗ

- возило донесено во работилницата за поправка
е доверено на работоводителот, а не на работ
никот - - _. - - - - __- - - -

-- работникот KOj одз ема ствари од такво возило
чини дело од чл. 24, а не од чл. 254 од КЗ -

69

69
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84 и 86
75,76,87

- 85,76,77,80
83,88,91,92

77,90
79,79

94,95,81
89,82

91

- со одземан.ето на ствари кои само ги пренесу
ва, а не е со нив задолжен, се врши дело од
чл. 249 а не од 322 од КЗ - - - - -

- влегуваььето во стан низ отворен прозорец на
висина од 1/2 метар не е провалуван,в -

- откажуватье во смиела на чл. 249, ст. 2 од КЗ
- нема обид на кражба иако одземените ствари

се во вредност под 250 динари
2. Тешка кражба чл. 250 од КЗ

- скокан,е во затворен простор
- затворен простор (поим)
- дрзок начин (поим) -. -

- особено опасен начин (поим)
-- соизвршителство - - -
-обид ------
-- продолжено кривично дело
- дело сторено преку кривично неодговорно лице

3. Разбоjничка кражба -- чл. 251 од КЗ
-- извршувюье во состав на групи - -- - -

4. Ута] а - чл. 254 од КЗ
- делото од Чл. 254, ст. 4 од КЗ се гони по пред-

лог - - - - - - - _ _ _ _
-- присвоjувюье на ствари однесени со поплава

5. Грабеж - чл. 255 од КЗ
-- кога присвоените пари ке се употребат во игра

насрека -------- __
-- вкупно присвоените износи од СОИЗВРll1ителите

од значен.е за квалификациjата
- соизвршителство --

6. Измама - чл. 258 од КЗ
- пари дадени за баен-е
- смисленост - - -
-- продаваIЬе на туг плац
- осуденик ко] води картички за потражувагьата

на другите осуденици - - - -. - -
- составуватье лажни исправи по кои заводот за

осигуруваIЬе вршел исплати -- - - -
- стек на кривично дело од чл. 319 од КЗ
- ветуватье на брак за да се принуди оштетената

на полово општеIЬе - - - - --
э) Кривични дела против општата сигурност на лугето

и имотот
1. Доведуван.е ЕО опасност животот и имотот со оп

штеопасно средство или де] ство - чл. 268 од КЗ
- продолжено . кривично дело
- соизвршителство
- чуваIЬе на опасен пес -
-- дaBaIЬe пиштол на дете

70

72
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74

93

96
97

98

99
100

101
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105
105
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107
113
108
109
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2. Непреписно и неправилно изведуван,е на градеж
ни работи - чл. 270 од КЗ
- одговорно .лице во смисла на чл. 270 од КЗ -
- рушеlЬе на sид - - - - __

; 3. Загрозувавье на сообракагот -- чл. 271 од КЗ
- cTaBalЬe пречки на патот - -- -
- полски пат -- - - -- _
- 804,000 динари штета од голем обем
- премин преку пруга
-- населено место -- - -- _
- причинска врека мегу неисправноста на вози-

лото и настанатата последица -- -
-- возеlЬе во питана состоjба - -- __
-- движеlЬе во непрегледна кривина __ _ __
-- заслепеност од светло на возило од спротивна

насока -- -- - -- - __ _ __ _ __
-- нема дело ако е повреден само возачот ___
-- причинска вр ска мегу неправилното возен-е

и последицата - -- - -- __ __
-- обезбедуваьье на товарот - -- -- __
-- забрана на товарот да се возат патници
-- ДOBepYBalЬe возилото на деца ----
-- управуваlЬе на возило во заден од
-- управуваlЬе на возилото по сообрайагница каде

има деца - - -- -- - - _ __ __
-- 120.000,00 динари штета од големи размери --
-- одговорност на кондуктер на автобус -- __

4. Неукажуваььв помош на лице повредено во соо
брайа] чл. 271 од КЗ
-- без эначеьье е дали на повредениот можел или

не може друг да му укаже помош -- -- __
5. Тешки дела против општата сигурност -- чл. 273

од КЗ
-- разминуваlЬе на моторни возила --

110, 117
117

122
111

118, 155
119
120

121
124
126

128
129

130
131
132
133,
125

134
136, 135

114

112

127
-- неправилно и непрописно движен-е на пешак 115
-- разминуваlЬе со долги' светла -- -- 116
-- обесно возен-е на моторни возила 123

и) Кривичии дела против j авниот ред и правниот соо
брайа]
1. Учество во група ко] а спречила службено лице

при вршен.ето на службена должност -- чл. 290
од КЗ
-- учество во демонстрации со неприjателска со-

држина -- -- -- -- -- -- -- -- -- 137
2. Комар -- чл. 305 од КЗ

-- лажни зарови -- --
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------------------------------------------------- - - -

3. Фалсификуватьв на исправи - чл. 306 од КЗ
- одговорност за материjален фалсификат и одго

ворност за интелектуален фалсификат -
- накнадно внесени невистинити податоци во

градежен дневник - - - - - _
- ставан-е печат на полномощно што го издава

директорот на стопанска организациjа
- автобуската карта е приватна исправа - -
- лажен шумареки жиг - - - - _ _
- преинаЧУВaIье на цифрата кога го означува

чековниот износ - - - - - _ _ _
- невистинити податоци внесени во работничка

книшка ------ _
- полномошно не е [авна исправа - - - -

4. Заверуван,е на невистинита содржина - чл. 308
од КЗ - - - - - - - - _ _ _
- подбуцнуван,е чл. 19 .од КЗ - - - - -
- наведуватье на невистинити податоци во жал-

бата со ко] а се покренува управна постапна
j) Кривични дела против службената должност

1. Злоупотреба на службеното место или овласту
ван.е чл. 314-а од КЗ
- остварена добивка за работната организациjа

со зголемува1Ье на маржата - - -
- одговорно лице - - - - - _
- злоупотреба на положбата - директор

2. Проневера - чл. 322 од КЗ
- присвогуваьье на местен самопридонес -
- свогство на вработен - - - - -
- присво [уватье на пари кои се наплатени кога

за наплата не е овластен - - - - -
3. Приматье на мито - чл. 325 од КЗ

- делото е свршено со барагье на пода рокот
- стек со кривично дело од чл. 314а од КЗ

4. Послужуватье - чл. 323 од КЗ - - - -

П.

КРИВИЧНА ПОСТАПКА

а) Основни начела
1. Право на употреба на евогот jазик - чл. 5 од ЗКП

- право на граганите на Jугославиjа е да се слу
жат со своют jазик _- - - - - - -

- должност на судот е да ги поучи граганите
за правото на употреба на евогот jазик - -

- поуката и одговорот се внесуваат во записник
- КО] може да биде преведувач - - - - -
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б) Надлежност
1. Спогуван,е и раздвогуван,е на постапката ЧЛ. 31

од ЗКП
- кога се укине одлуката на повисокиат суд за

дело од стварна надле1КНОСТна понискиот суд
- повисокиат j авен обвинител постапува кога е

споена постапката за дела од надлежиост на
општински суд со дела од окружен суд-

в) Изземан,е
1. Изземагье на судиjа - чл. 38 од ЗКП

- не се изземаат судиите кои одлучувале по жал
ба во истрагата и по притоворот на обвин. акт

г) .Гавен обвинител
1. Окружниот jaBeH обвинител е надлежен да го. за

стапува обвинението кога постапката е споена со
гласно чл. 31 ст. 1 од ЗКП - чл. 44 ст. 2 од ЗКП

2. Jавниот обвинител е овластен да го измени об
винението и поради поинаква оцена на доказите
а во смиела на чл. 317 од ЗКП - - - - -

3. Окружниот [авен обвинител има право да бара
Советот на окружниот суд да одлучи за надлеж
ноета и во случаевите кога решението со кое Оп
штинскиот суд се огласил за ненадлежен станало
правосилно чл. 406 од ЗКП - - - _ - _

д) Оштетен _ чл. 61 од ЗКП
_ кога jавниот обвинител ке се откаже од глав

ниот претрес _ _ - - - - - - -
- кога jавниот обвинител не ja прифатил ква

лификациjата - - - - - - _ -
г) Поднесаци и записници

1. Записниците за сослушуватье на сведоците, на
кое не присуствувал бранителот иако тоа го ба
рал, не се издвоjуваат во посебен омот. - чл. 81
од ЗКП _ - _ - _ _ - - - -

е) Трошоци на кривичната постапка
1. Koj ги поднесува трошоците - чл. 91 од ЗКП

4

6

5

6

30

61

7

71

19

- оштетениот - - - 8 и 77
- обвинетиот - - - 8
- оштетениот како тужител - 10
- приватниот тужител -

_
10

2. Трошоците на кривичната постапка окончана со
ослободителна пресуда се остваруваат во редовна
постапка чл. 90 од ЗКП - - - _ - - -

3. Лицето кое во кривичната постапка не поднело
определено бараlliе за надомест на кривичните
трошоци и кое не се жалело на ослободителната
пресуда го губи тоа право _. чл. 153 од ЗПП ._

70

70
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ж) Имотноправни баран.а
1. Надоместуваььена штетата - чл. 96 од ЗКП

- не е условено со имотната СОСТОjбана обви
нетиот- - - - - - - - - -

- солидарна одговорност на соизвршителите -
- оштетното побаруватье треба да се постави

одредено - - - - - - - - -
- кога сторителот е непресметлив оштетениот се

упатува на спор - - - - - -
э) Доставуватьена писмена

1. Доставуван.е на пресуда - чл. 122од ЗКП
- на адвокатот - - - - - - -
- на jавниот обвинител - - - - -

2. Доставувюье на известие за седница на жалбениот
суд - чл. 341 од 3КП
- се доставува лично - чл. 115 од ЗКП - -

и) Кривична пригава
1. Службената белешка на органот за внатрешни

работи составена врз свластуването од чл. 140
од ЗКП, не едоказ - - - - - - - -

2. Службеното лице кое составило службена белешка
врз основа свластуван-ето од чл. 140 од ЗКП, може
да биде сослушано како сведок - - - - -

j) Истрага
1. Истражниот судиjа е должен да го извести бра

нителот кога и каде ке се изведат истражните
деjствиjа, ако бранителот тоа го барал -

к) Притвор
1. Притвор поради колизиона опасност - чл. 176 ст.

2 т. 2 од ЗКП - - - - - - -
2. Притвор ке нареди и второстепениот суд кога ке

изрече казна 5 години стр. затвор - чл. 324
од ЗКП - - - - - - - - - - -

.л) Сослушуваььена сведок
1. Сослушуватье на сведок на главен прегрес - чл.

3,09 од ЗКП - - - - - - - -
2. Одлуката да се прочита исказот на сведокот ja

донесува советот - чл. 314 од ЗКП - -
3. 'услови за да се донесе одлука за читагье на ис-

каз на сведок - - - - - - - - -
ль) Увид и вештаци

1. Степенот на алкохолизираноета се утврдува пре
ку вешти лица - чл. 237 од ЗКП - - - -

2. Судот не е врзан за наодот и мислев-ето на веш
тото лице - чл. 229 и 230 од ЗКП - - - -

М) Приговор против обвинението
1. Допуштена е жалбата против решението на сове

тот на окружниот суд со кое е отфрлена приват
ната тужба - чл. 343 од ЗКП - - - - -

9
11

16

17

12
14

13 и 18

15

15

19

20 и 21
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22

28

28,29,78

23

27

73
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2. Советот на окружниот суд кога одлучува по при
говорот на обвинението, не може да jа запре по
стапката поради неман-е докази, ако се доказите
контроверзни - ЧЛ. 249 од ЗКП - - - _

н) Раководен,е со главниот прегрее
1. Негавуван-ето на прегрес затоа што не е навреме

обезбедена превозна карта, а на денот на претре
сот имало голема навалица на автобусот, е неоп
равдано - чл. 274, ст. 2 од ЗКП - - - _ _

2. 'Употребата на магнетофон на главниот претрес го
одобрува советот - чл. 268 од ЗКП - - _ _

3. Содржината на магнетофонската снимка се прене
сува на записник во рок од 48 часа - чл. 282 од
ЗКП - - - - - - _ _ _ _ _

4. На лице кое со уредна патна исправа заминало
во странство, не може да му се суди во отсуство
се додека не се направи обид да му се врачи по
кана, на начин предвиден во чл. 6 од ЗКП __

5. Кога судот во полн состав ке изврши реконструк
циjа, наредниот ден претресот продолжува а не
почнува одново - чл. 280 од ЗКП - - _ _

нь) Пресуда
1. Диспозитивот на пресулата мора да го содржи деj

ствието (пцостите) со кои се врши делото од чл.
174 од КЗ - чл. 222 ст. 1 т. 1 од ЗКП - __

2. Идентитет мегу обвинението и пресудата - чл.
317 од ЗКП
- мегу обвинение за кривично дело од чл. 137 и

пресуда за кривично дело од чл. 141 од КЗ -
- мегу обвинение за кривично дело од чл. 250 и

пресуда за кривично дело од чл. 297 од КЗ -
- мегу обвинение за нривично дело од чл. 322 и

пресуда за нривично дело од чл. 323 од КЗ -
3. Пречекоруван,е на обвинението - чл. 317 од ЗКП

- кога е огласен за виновен за кривично дело
од чл. 13,5 ст. 2 т. 1 од КЗ, а е обвинуван
за ст. 1 - - - - - - _ _ _ _

- нема пречекоруватье ако суцот утврди дека со
кривичното дело од чл. 273 од КЗ на оштете
ниот му се нанесени 2 тешки повреди, а во
обвинението му е ставена 1 повреда - _ _

4. Судот донесува пресуда со ко] а се одбива обви
нението - чл. 320 ст. 2 од ЗКП, ако утврди
дека делото се гони по предлог или по приват
на тужба, - а такви нема _ _ _ _ _

о) Жалба
1. Недозволена е жалбата на органот за старател

ство против решението на малолетничкиот суд
чл. 330 ст. 1 и 2 од ЗКП - _ _ _ _ _
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2. Благовремена е жалбата кога е таа поднесена по
истекот на 8-0Т ден а пред истекот на 15-тиот
ден, ако во поуката стои дека е рокот 15 дена
- чл. 329, 338 и чл. 320 од ЗКП - - - - - 45

3,. Жалбата на оштетениот како тужител ке се от-
фрли ако во определениот рок не ги острани не-
доста тоците - чл. 332 ст. 3 од ЗКП - - - 38

4. Кога оптужениот во рок не ги отстрани недоста
тоците во жалбата, пресудата ке се испитува са-
мо во границите од чл. 346, ст. 2 од ЗКП - - 39

5. Не е дозволена жалба на оштетениот против пре
судата со кога е одбиено обвинението, ако на
главниот претрес изjавил дека не го продолжува
гонен-ето - чл. 61 ст. 1 од ЗКП. Тoojможе да се
жали само на одлуката за трошоците - чл. 334
ст. 4 од ЗКП - - - - - - - - 46

6. Право на жалба на оштетениот како тужител -
чл. 339 од ЗКП - - - - - - - - - 47

7. Битна повреда на постапката - чл. 33,4 од ЗКП
- кога диспозитивот на пресудата не го содржи

описот на обвинението - чл. 334 ст. 1 т. 10 од
ЗКП ----------- 40и82

- кога судот не го утврдил износат на утаениот
данок - чл. 334, ст. 1, т. 10 од ЗКП - - - 49

- кога jавниот обвинител не е сослушан во по
стапката за изрекуван,е на една казна по две
и повейе правосилни пресуди - чл. 369 ст. 4
во врека со чл. 334, ст. 1, т. 3 од ЗКП - - - 56

- кога еадбиен предлогот да се сослушаат све-
доците затоа што биле присутни на претресат
- чл. 334 ст. 2 од ЗКП - - - - 42

- заради неподготвеност на претседателот на со-
ветот .- чл. 334 ст. 2 од ЗКП - - - - - 43

- кога пресудата се засновува врз службена бе-
лешка составена од органот .за внатрешни
работи ---------- 44

- кога обвинетиот е сослушан од преведувач ко]
не е заколнат - чл. 334, ст. 2 во врека со чл.
209 од ЗКП - - - - - - - - - 72

- кога судот не постапил по чл. 341 од ЗКП т. е.
кога не ги известил странките за седницата на
второстепениот суд - - - - - - - 13,17и 87
не е битно повредена постапката во смиела на
чл. 334 ст. 1 т. 3 од ЗКП, ако судетьето е одр-
жано во отсуство на бранител за дело од чл.
141 од КЗ, ако во времето кога е делото сто-
рено не била предвидена облигаторна одбрана 50

- повредена е постапката кога судот пропуштил :
да го примени чл. 46 од КЗ - - - - - 51
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8. Не е повредена постапката во смиела на' чл. 348
од ЗКП, кога при повторното суден,е на обвине
тиот му е изречена ефективна парична казна,
иако порано му била изречена условна казна
затвор - - _ - _ _ _ _ - - -

9. Кога jавниот обвинител се жали само поради
одлуката за казната во смисла на чл. 334, ст. 1,
т. 4 од ЗКП, _. второстепенист суд не може да ja
преправи превудата эатоа што е изречена казна
Koja според законот првостепениот суд не МОLКел
да ja изрече - - - _ - - _ - _

10. Во жалбената постапка против пресуда со кога се
споени казните - чл. 369 ст. 1 т. 1 од ЗКП -
второстепениот ' с.уд е врзан за забраната од чл.
348 од ЗКП - - _ - _ - _ -, - -.

11. Право да бараат да бидат известени _ чл. 341
од ЗКП, немаат странките во постапката по жалба
против решението за повторувагье на постапката

12. Пресудата донесена во отсуство на обвинетиот и
чл. 275 ст. 2 од ЗКП, ке се укине ако во жалбе
'ната постапка престанале причините за судеьье во
ОТСУСТВО - _ - - - _ - - - _' -

13,. Ако е изjавена жалба само во корист на обвине
тиот, второстепениот суд не може да ja изрече
мерката за безбедност од чл. 62-а од КЗ, бидеjки'
е враан со забраната од чл. 348 ОД ЗКП '_ - -

п) Вонредни правни лексви '
1. Jавниот обвинител мора да биде сослушан во по

стапката за изреяуван-е на една казна за дела
утврдени со две правосилни пресуди - чл. 369
ст. 4 од ЗКП _' __ - _. -' _ -. _' -

2. Во жалбената постапка против пресудата донесена
врз основа "на чл. 369 ст. 1 т. '1 од ЗКП, BTOPO~.
степениот суд е .врзан за забраната од чл. 348 одЗКП - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

3. Странките немаат право да бидат известени во
смиела на чл. 341 од ЗКП во постапката по жал
ба против, решението за повторуван.е на постап
ката донесено врз основа на чл. 375 од ЗКП - _

. 4'. Лажното сведочен-е на оштетениот, како основ за
повторуватье на постапката, треба да се "докаже
со правосилна осудителна пресуда _' чл. 372 ст. 2
од ЗКП _ - _ _ -, _ - - - - -'

5. Кога по повторената посталка не догде до измена
на квалификациjата или до ослободуван,е на дел
од обвинението, .тогаш не може да се менува

. казната - чл. 377 од ЗКП - - _ _" - _
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6. Во постапката за вонредно ублажуватье на мало
летиички затвор може да се донесе решение со кое
ке СЕ; запре постапката врз основа на чл. 446 ст.
20ДЗКП -------- __

7. Оштетениот нема право да бара отповикуватье на
решението за вонредно ублажуваьье на каз ната
- чл. 381 од ЗКП -- -- - -- - -- _ _

р) Постапка спрема малолетници
1. И во постапка за вонредно ублажуватье на казна

та малолегничии затвор, постапката може да се
запре врз основа на чл.: 446 ст. 2 од ЗКП -:-

2. Кога се суди на полнолетно лице за дела сторени
како постар малолетник, а за тие дела не може
да се изрече казна, - постапката ке се запре по
чл. 446 ст. 2 од ЗКП - - - - -- - _

3. Кога се суди на полнолетно лице за дела сто
рени како малолетник мора да се закаже главен
претрес чл. 441 од ЗКП -- - -- - -- - -

4. Постапката спрема малолетник се запира врз ос
нова на чл. 446 ст. 2 од ЗКП, во сите случаи кога
обвинението се одбива или од обвинението се
ослободува - чл. 320 и 321 од ЗКП -- -- -- -

5. Битно е повредена постапката на малолетниците
од чл. 334 од ЗКП кога:
- на малолетникот во подготвителната постапка

не му е одреден бранител - - - - - -
- кога соизвршителите имал е еден бранител, а се

товарат -- - -- -- -- -- - - - __
6. Кога ке се издвси постапката на малолетникот од

постапката на полнолетното лице, понатаму таа
ке се води од судиjата за малолетници и мало
летничкиот совет - чл. 419, ст. 2 од ЗКП - -

7. Малолетничкиот совет е надлежен за изрекувюье
една казна за дела утврдени со две правосилни
пресуди према постар малолетник - чл. 414, во
врска со чл. 369 од ЗКП - - -- - - _

8. Во редовна постапка (постапка за малолетни лица)
се суди на лице кое сторило продолжено кривич
но дело од кои некои деj ствиj а ги сторило кога
бил постар малолетник а други по полнолетството
-- чл. 414, ст. 2 од ЗКП -- -- - - - _ _

9. Оштетениот нема право на жалба за трошоците
против решението со кое на малолетникот му е
изречена воспитна мерна - чл. 454 од ЗКП --

10. Родителот на малолетникот не е овластен да под
несе бараьье за запираъье на заводската мерка
чл. 460 од ЗКП -- -- -- - - _ __ __ __
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11. Малолетничкиот совет може да отстапи од опи
оот на обвинението и без предлог од jавниот об
винител чл. 442, ст. 4 од ЗКП - - - - _

с) Постапна за надоместок на штета на лица неоправ
дано ссудени и неосновано лишени од слобода

1. Лице што издржало казна а било условно ссудено
штетата ja остварува во редовен спор, а не во по
стапката од ХХХП глава на ЗКП - - _ _

2. Трошоците на кривичната постапка окончана со
ослободителна пресуда не се остваруваат во по
стапката од ХХХП глава на ЗКП - - - _
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ГРАГАНСКО ПРАВО



J. rрлtлнско ПРАВО

1. Ако ео тужбата се бара бракет да се разведе по чл. 56
од ОЗБ поради нарушеност на брачните одноеи, судот не може
бракот да го разведе поради презьуба на тужителот. Нема про
тивтужба од тужената во тва емиела.

Од образложението:
"Од изведените докази правилно заклучил првостепениот

суд дека брачните односи мегу странките се нарушени до таа ме
ра што заедничкиот живот им станал неподнослив и дека немало
веке никакви изгледи брачната заедница да се обнови; бидеjки
тужителот се соживеал со друга жена.

Мегутоа, окружниот суд погрешно го применил материгал
ното право кога бракот мегу странките го развел врз основа на
чл. 56, во врска оо чл. 57 од ОЗБ, наместо да го разведе само врз
основа на чл. 56. Ова затоа што бракет е разведен само по туж
бата на тужителот, а тужената не поднела противтужба за да
се разведе бракот по чл. 57 од ОЗБ, туку само изjавила дека била
согласна бракот да се разведе поради тоа што при ваква положба,
кога тужителот се соживеал со друга жена, нема веке никакви
изгледи нивниог брак да се обнови, но со тоа што во пресудата ке
се наведе дека бракот се разведува по вина на тужителот, во
смисла на чл. 407 од ЗПП.

Од наведените причини, а' со правилна примена на матери
jалното право, следуваше да се уважат жалбите на тужителот и
на тужената, обжалената пресуда да се преправи така што бра
кот мегу странките се разведува согласно чл. 56 од ОЗБ - по
вина на тужителот - чл. 360, ст. 1, т. 2 од ЗПП".

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Гж. бр. 643/63од
3. VI. 1964 година.
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2. Добрата материтална положба на едниот од родителите е
само едво од мерилата, во не е доволно мерило за доделтван,е на
детето на таквиот родител на чуван.е, воспитувазьв и издржтван,е.
Материjалната. еосгозба ва родителите е од влизание по однос на
висината на издршката,

Од образложението:
"Првостепениот суд одлуката за доделуване на малолетните

деца ja засновува искпучиво врз материjалните можности на ро
дителите. Материjалната состоjба на родителите е од влизание
само по однос на евентуалната висина на издршката што треба
да jа даваат родителите како придонес за своите деца. Мегутоа,
кога се одлучува на ко] од родителите ке бидат доделени малолет
ните деца, судот треба да испитува какви се условите ка] роди
телите за правилно одгледуваьье и воспитуван-е на децата. Притоа,
особено треба да се имаат предвид станбените услови, моралниот
лик на родителите, средината во кога тие живеат и во кога среди
на треба да бидат одгледувани и воспитувани малолетните деца,
условите за школуван-е и ред други слични услови, кои се од вли
jание за донесуватьето на правилна одлука по однос на додеяува
н-его на малолетните деца на еден од родителите. Притоа треба да
се имаат предвид на прво место и интересите на малолетното дете,
а потоа и желбата на родителите. Согласно чл. 65 од 03Б, роди
телите можат и сами да се спогодат ка] кого од нив ке останат
малолетните деца, но ако тие за ова не можат да се спогодат или
нивната спогодба не одговара на интересите на децата, судот, от
како ке ги испита сите околности, одлучува дали сите деца ке ги
остави на чуван-е и воспитуваьье ка] едниот од родителите, или
некое од децата ке остави ка] магната, а некое ка] таткото, а во
краен случаj сите деца MOJКaTда бидат доверени и на некое трето
лице или установа ".

(Решение на Врховниот суд на Македониjа, Гж. бр. 545/67
од 25. Х. 1967 година).

3. Вината за развод на брвкет на едниот брачен другар не
може да биде пречка на TOj брачен другар да му се довери дете
то на чуван-е и воепиттвазье, доколку интересите на детето тоа го
бараат но при одлучтвазьето треба да се има предвид, дали при
чината на разнодот на бравот не е од таква природа, што таа
сама за себе укажува дека би било штетво за развоjот на детето
и за неговите интереси ако му се додели детето.

Од о б р а з л о ж е н и е т о:
"OBOj суд смета дека за такната о,цлука првостепениот суд

недоволно ги испитал сите околности во една целокупност, затоа
што тоа прашатье е комплексно и возраста на детето не може да
биде единствен фактор ко] одлучува кому ке му се додели детето
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на чуван,е и воспитуваьье. Судот бил должен да испитува какви
се приликите на секо] родител, нивните карактери, поведението
на брачните другари, вината за разводот на бракот, кога окол
ност се оценува како и сите други околности, бидегки согласно
т. 4 на чл. 68 од ОЗБ, децата можат да му се доверат на чуватье и
одгледуван.е и на оно] родител, по чиjа вина бракот е разведен,
ако тоа го бараат интересите на децата. Тоа значи дека вината
за разнодот на бракот не мора да биде пречка на то] брачен дру_
гар да му се довери детето, ако неговите интереси таму би биле
позаштитени и ако то] брачен другар би можел на детето да му
даде подобра нега. Во ово] случа], ако причината за разводот на
бракот е од таква природа што укажува на лошиот карактер и
поведението на брачниот другар, па тоа штетно би се одразипо
врз воспитуван.его и развоjот ва детето, судот треба, земагйи ги
предвид сите околности и споредувазки ги приликите и на дру
гиот родител, да одлучи на ко] родител ке му го додели детето.
Во конкретниов спор бракот е разведен по чл. 57 од ОЗБ, што
значи по вина на тужената. Самиот то] факт, како што е и
погоре истакнато, не е пречка малолетното дете да :и се додели на
тужената. Мегутоа, го] факт укажува на тоа дека треба со пого
лемо внимание да се гледа на личноста и карактерот на туже
ната, неjзиниот начин на живееьье и воопшто неjзиниот морален
лик. Мегутоа, за правилното одлучуватье, судот треба да ги цени
сите околности кои првостепениот суд ги пропуштил, бидеjки не
проверил како секо] родител се грижел за детето досега, не водел
сметка дека детето досега било ка] тужителот, заедно со поста
рата сестра, па се поставува и прашан-ето дали неговото одвоjу
ван-е нема штетно да влиjае врз неговиот натамошен развоj.
Биде[йи сето тоа првостепениот суд не го испитувал, се [авува
потребата од повторно разгледуватье и одлучуван,е на делото,
затоа што одлуката се засновува врз погрешно и непотполно ут
врдена фактичка положба".

(Решение на Врховниот суд на Македониjа, Гж. бр. 497/65
од 23. П. 1966година).

4. На брачниот другар, ко] е повремено вработен, а од то]
работен однос не остварува доволно средства за издржувшьв пре
ку целата година, другиот брачен другар е должен да придонесува
во неговата издршка, ако се на лице другите услови од чл. 1.7
ОД 03Б.

Од образложението:
"Доколку сезонската работа трае само неколку месеци, ТО

гаш, според миелен-ето на Врховниот суд, би можело на туже
ната да :и се досуди помал износ за издржуван,е на товар на ТУ
жител от, така што со то] износ И со средствата што ке ги зара
боти за време на сезоната, ке може целосно да ja обезбеди свогата
егзистенциj а. Ова поради тоа што под поимот обезбедуватье се
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~подразбира МО2Кностза OCTBapYBa~e на парични средства за нами
руваьье на нужните трошоци на животот за целото време. Поради
тоа, и брачниот другар, ко] е Дури повремено вработен, а од то]
работен однос не остварува доволно средства за издржувазье, не
може да биде лишен од правото на издржуватье од свогот брачен
другар, според одредбата на член 67 од ОЗБ. Со други зборови,
брачната другарка има право на издржуватье од другиот брачен
другар, под условите од член 67 од ОЗБ, дури и ако е вработен,
доколку со работата не може да обезбеди доволно средства за
намируван-е на нужните трошоци на животот" .

(Решение на Врховниот суд на Македониjа, Гж. бр. 899/72
од 2. П. 1973година).

5. Полноважна е спогодбата со Koja брачниот другар се от
кажал од досудената издршка или, пак се порамнил со другист бра
чен другар, зашто издршка на брачниот другар се досудува само по
негово баршье, а не и по службена должност, канев што е слу
чаjот при одлучувазьето за издршката на децата.

Од образложението:
"Окружниот суд ja преправил првостепената пресуда и туж

беното бараьье го одбил како неосновано, бидеjки нашол дека
правното становиште на првостепениот суд е погрешно. Имено,
додека првостепениот суд стои на становиштето дека странките
можат да склучуваат вонсудска спогодба по однос на досудената
издршка, и дека тужената може да се откаже од досудената издр
шка за во иднина, второстепениот суд стои на становиштето дека
таквото откажуваьье од правото на издршка нема никакво правно
деjствие, бидеjки е спротивно на одредбата на чл. 35 од Основ
ниот закон за односите мегу родителите и децата.

Ваквото правно мислен-е на второстепениот суд е погрешно.
Такно мислеьье не може да се извлече од споменатата одредба
на чл. 35 од ОЗОРД, бидеjки оваа законска одредба се одвесува
само на обврската за издржувагье на малолетните деца, а не и на
издршката на брачните другари.

Потоа бидегйи судот .согласно одредбата на член 67 од Ос
новниот закон за бракот, решава за издршката на брачниот дру
гар само по изрично баратье на необезбедениот брачен другар,
а не по службена должност, каков што е случаjот кога се ре
шава за издршката на малолетните деца - чл. 65 од ОЗБ и спо
ред мислен-ето на Врховниот суд, странките можат и имаат право
прашатьето за веке досудената издршка на едниот брачен другар
допопнително да го решат на поинаков начин, т.е. и на таков
начин, што со вонсудска спогодба брачниот другар ке се откаже
од издршката за во иднина. Значи, кога досудуватьето на издрш
ката на брачниот другар е условено со постоетье на баран-е за
издршка, странката може и да се откаже од таквото баран-е и
подоцна, Т.е. откако издршката ке и биде досудена, бидеjки од та-
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квото бараьье таа можела да се откаже уште во текат на постап
ката. Имено, ако странката односно брачниот другар такво баран.е
за издршка не постави во текст на бракоразводниот спор, или ке
постави, па ке се откаже во текат на самата постапка, судот не е
овластен на таквиот брачен другар да му досудува издршка по
службена должност, и ако види дека се исполнети условите од
чл. 67 од 03Б. Кога е тоа така, не е логично да се прими дека так
виат брачен другар не би можел да се откаже од веке досудената
му издршка" .

(Решение на Врховниот суд на Македониjа, Гзз. бр. 3/71 од
19. III. 1971година).

6. Со правосилноета на пресудата, со Koja е разведен бранот,
престанува важноета на прееудата на општинскиот суд со Koja
на едниот брачен другар му била достдена издршка на товар на
другиот брачен другар, оогласно чл. 11 од 03Б, затов што пре
судата на ОПШТИНСкиотсуд има привремен карантер и по разво
дот на бранет не може да се бара измена на пресгдвга на оп
штинскиот суд. При разводот ва бракот ковечно се решава за
правото ва издршка ва веобезбедениотбрачен другар.

Од образложението:
"По разнодот тужителот побарал да се измени пресудата на

општинскиот суд В{) К.П., оо кога на тужената и била досудена
месечна издршка од по 80 динари, и да престане обврската на
тужителот за даватье издршка со денот на правосилноста на пре
судата со ко[а е разведен бракот, затоа што странките повейв не
се во брак.

Од причините на барагьето, пак, произпегува дека и по пра
восилноста на пресулата за разнодот на бракот, пресудата за до
судената издршка пред разводот на бракот има правна сила, и
дека првостепениот суд смета дека пресудата донесена за из
дршка на брачниот другар по чл. 11 од 03Б може да се менува,
со оглед на изменетите прилики на странките.

Горното становиште е погрешно. Пресудата за издршка на
брачен другар, донесена по чл. 11 од 03Б, има правна сила до
разводот на бракот на странките. Од денот на правосилноета на
пресудата за разводот на бракот престанува, по силата на законот,
важноета на пресудата за досудената издршка по чл. 11 од 03Б,
затоа што таа одлука е од привремен карактер, и важи само до
разводот на бракот. Ова затоа што одредбата на чл. 11 од 03Б
ги регулира ебврсните за издршка мегу брачните другари додека
трае бракот. Оо престаноист на бракот, престанува важноета на
таквата одлука. Мегутоа, кога ке се разведе бракот, заемните пра
ва и обврски на бившите брачни другари за издржуван,е се ре
гулирани со чл. 67 од 03Б, кадешто е предвидена обврската на
судот, кога го разведува бракот, и тоа .само ако има поставено ба
ратье, да одлучи и за издржуваньвто на необезбедениот брачен
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другар. Единствено од оправдани причини, непосредно по разводот
на бракот, необезбедениот брачен другар може да бара издршка
од другист брачен другар и гоа ако во времето на разводот по
стоеле услови за досудуваьье на таква издршка".

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа - Скопjе, Гзз
бр. 66/70).

7. Кога бракет се разведе по вина на двете странки не
може да се бара издршка.

Од образложението:
"Првостепениот суд погрешно го применил чл. 70 од ОЗБ,

кога нашол дека обете странки се виновни за разводот на бракот,
па во таков случаj не се на лице условите за досудуваьье на издршка
на виновната странка, во конкретниот случаj на тужената, бидеj...
ки според цитиранист пропис, покра] другите услови кои не се
спорни, се бара странката, кога бара издршка, да не е виновна
за разводот на бракот. При. положба дека прво~тепеНИQТсуд.лаа
шол дека и тужената е виновна за разволот на бракот, независно
...од тоа ш'l'О таа е необеЗбеде_наи е без сре.цства за. ЖИВQт~ :~Г-таа
Немала право на издрщк_с:ь_~ затоа неjзинотQбaQaН;е за __издршка
следуваше да б:иде-одБИено". --'_._-'-----_ .._------ .._. __ ..~_.._---.~

(Врховниот суд на Македониjа, Гж. бр. 392/64 од 15. VI. 1964
година).

8. Наследниците на тужениот во бракоразводниот спор пе
стапуваат на местото на умрениот тужен брачен друrар и тие не
можат да бидат странка во спорот - да ja продолжат постапката .
наместо умрениот, во смиела на чл. 204 од ЗПП, затоа што за
брачните спорови имаме пееебна постапка - чл. 68 од Основвиот
закон за бракот, според коза одредба такво право е предвидено
само за наследниците на тужителот, а не и за наследниците на
тужениот.

Од образложението:
"Согласно чл. 367, во врека оо чл. 337 од ЗПП, жалба про

тив пресудата, односно решението донесено во прв степен, можат
да изгават само странките.

Навистина, во смиела на чл. 201, точка 1 од ЗПП, кога стран
ката ке умре, а нема полномошник во то] спор, постапката се
прекинува, а потоа продояжува кога ке jа преземе наследникот
или другите лица предвидени во чл. 204 од ЗПП. Мегутоа, во слу
чаjов не доага до примена на ово] законски пропис, бидеjки постои
опеци]ална одредба предвидена во чл. 68 од ОЗБ, според ко]а
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во споровите за разводи на брак само наследниците на тужителот
можат да [а продолжат веке започнатата постапка, со цел да ja
докажат основаноста на тужбата. Вакво право не им е дадено на
наследниците на тужената страна. Видегйи во случаjов во текот
на постапката за разводот на бракот е умрена тужената страна,
неjзините наследници не се овластени да [а продолжат постапката,
односно во случаjов да поднесат правен лек против решението
за аапиратье на постапката за разводот на бракот.

Впрочем, во случаjов бракот мегу странките престанал на
еден од начините предвидени во чл. 52 од ОЗБ, односно со смртта
на еден од брачните другари, така што нема ни потреба од доне
суватье на пресуда за развод на бракот" .

(Решение на Врховниот суд на Македониj а, Гж. бр. 172/69 од
8. IX. 1969 година).

9. Во спорот за развод на брак не може да се решава и пра
шан.ето за станарекото право на брачните другари, освен ако не
се работи за привремена мерка (чл. 405 од ЗПП), бидеjl{и овие
два вида бавазьв не се решаваат во ист вид на постапиа - чл.
176, ст. 1 од ЗПП.

Од о б р а з л о ж е н и е т о:
"Првостепениот суд погрешил кога во бракоразводниот спор

одлучувал и за станбеното прашатье на тужената. Во тужбата со
ко] а се покренува бракоразводен спор може да се постави само
баран-е за чуван-е, воспитуватье и издржувагье на децата, за из
држуватье на необезбедениот брачен другар, додека други баран-а,
како што е' и ова баратье на тужената за решаватьето на станбе
ното прашатье, не можат да се споjат со баран-ата во брачните
спорови, бидеjки за овие другива е предвиден друг вид постапка
- чл. 176, ст. 1 од ЗПП, поради што судот направил битна повреда
на одредбите на процесната постапка - чл. 343, ст. 1 од ЗПП.
Навистина, согласно чл. 405 од ЗПП судот во текот на постапката
во брачните спорови може со решение да одреди привремена мер
ка за сместував-е на децата и брачниот другар, но не и да доне
сува конечна одлука за етанарското право, како што одлучил
првостепениот суд. Затоа, во то] дел пресудата следуваше да се
укине и предмет от да се врати на првостепениот суд, при што
првостепениот суд требаше да има предвид дека согласно чл. 19
од новелираниот Закон за станбените односи, станбеното прашан-е
на поранешните брачни другари го решава општинскиот суд во
вонпроцесна постапка".

(Решение на Врховниот суд на Македониj а, Гж. бр. 537/66
ОД 24. VIII. 1966 година).
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10. Децата родени во раекивата брачна заедница кадешто
бранет не престанал во смиела на чл. 55 од ОЗБ, се сметаат за
брачни еогласно чл. 22 од ОЗОРД, додека не се докаже епротив
пото на начин предвиден во чл. 28, 29 и 30 од ОЗОРД.

Децата можат да барват со тужба да се утврди дека нивен
биолошки татко е друrо лице, а не брачвиот другар на нивнвта
MajKa, откако претходно го оспориле татковството спрема него
или, пак, можат истовремено да ГИ водат двата спора.

од об раз л о ж е н и е т о:
"Првостепениот суд погрешно го применил материjалното

право. Во случагов не е спорно дека матката на малолетните ту
жители С. и JЬ. се наога во законски брак со М. Д., СО кого до
денеска брахот не е разведен, иако заедницата на животот [а рас
кинале уште во 1953 година.

При ваква неспорна фактичка положба, без оглед на тоа
дали магката на малолетните тужителки во времето на критич
ниот период на нивниот зачеток воопшто не живеела со евогот
брачен другар, ово], по силата на Законот - чл. 22 од Основниот
закон з,а односите мегу родителите и децата, се смета како нивен
татко се додека не се докаже спротивното на начин предвиден во
чл. 28, 29 и 30 од ЗОРД.

Доколку малолетните тужителки сметаат дека тужениот е
нивен природен татко, претходно треба да го оспорат татков ството
спрема брачниот другар на нивната матка, а потоа да заведат спор
против тужениот, или можат двата спора да ги водат истсвре
мено".

(Врховен суд на Македониjа, Гж. бр. 26/64 од 19. III. 1964
година).

11. Во спорот за YTBpДYBalЬe ва татковство потребно е, во
эавиеност од случаjот, да се изведе и доказот за антрополешки
преглед.

Од о б р а з л о ж е н и е т о:
"Стои жалбенист навод за непотполно утврдена фактичка

положба, на што укажува новопредложевист доказ во жалбата за
антрополошки преглед (чл. 344, ст. 2 од ЗПП).

Изведуван.ето на ово] доказ, според мислен-его на ВРХОВН:И:
от суд, се налага со оглед на фактот дека утврдувазьето на татков
ството се бара дури по седум години од рагаььето на малолетниот
тужител, така што би се отстранило секое сомнение по однос на
тужениот, па е потребно да се спроведе и ово] антрополошки
преглед, ко] има значеьье на вештачеьье. Преку ова вештачегье ке
се утврди дали постогат телесни знаци (особини) ка] малолетниот
тужител и тужениот, за ко] се тврди дека му е татко, и тоа такви
знаци за кои науката, со стручно судско-медицинско истражува-
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IЬe на наследно-биолошките симптоми на сличноста, веке утврдила
дека се пренесува сличноста од предскот на потомокот по пат на
наследство.

Поради ова, резултатот на доказната посталка пред прво
степениот суд е таков што засега се поjавува оправдано сомнение
во виетинитоста на фактите врз кои е заснована првостепената
пресуда. па не може со сигурност да се заклучува дека тужениот
е биолошки татко на малолетниот тужител.

Од изложеното, а заради правилно одлучуваьье по оваа ра
бота, следуваше обжалената пресуда да се укине и предметот да
се врати на првостепениот суд на повторно судегье - член 358
од ЗПП".

(Решение на Врховниот суд на Македониjа - Скопге, Гж.
бр. 661/72од 25. IX. 1972година).

12. Продолжуван.е на рокот за оепоруван,е на татков ството
на дете родено во бракот може да бара само лицето кое е заве
дено во матичната книга на родените како татко на детето, :НО
не и MajKaTa.

Од образложението:
"Согласно одредбата на член 14 од Законот за односите на

родителите и децата ("Сл. весник на СРМ" броj 5/73 од 12. П. 1973
година), по истекот на рокот за поднесувагье на тужба за оспору
ван.е на татковство, сопругот може да бара да се продолжи рокот
за оспоруван.е на татковството ако открие несомнени докази дека
не е татко на роденото дете од неговата солруга.

Во случаjов правосилната пресуда :на окружниот суд може
да послужи како таков доказ, за да може врз основа на неа да се
бара продолжуваьье на рокот за оспоруватье на татковството, но
такво право го има' само сопругот на магката кога го родила де
тето, а не и магката на таквото дете. Тоа произлегува и од од
редбата на член 13 од истиот закон, а на кога одредба се пови
кува и чл. 14. Имено, во член 13 се говори за правото на сопру
гот да може да го оспорува татковството на детето што го родила
неговата жена во бракот. Според тоа, во случаjов следува да се
одбие барането на магкага за продолжуван,е на рокот за оспору
ватье на' татков ството на детето родено во бракот, затоа што ба
ранзето го поднела магката на детето, а не таткото, ко] е един
свено овластен да бара такво одобруваьье".

(Решение на Врховниот суд на Македониjа, Р. бр. 18/74 од
27. VI. 1974година),
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13. MajKaTa ва вонбрачното дете нема право на вадоместов
за сторените трошоци за издржувшье на вонбрачното дете за из
минато време, во смисла на чл. 40 од Основниот закон за односите
на родителите и децата, зашто такво право ИМа само лицето кое
не било должно да го издвжтва детето, спрема оно] ко] бил дол
жен да го изцржтва,

Од образложението:
"Според опредбата на чл. 1 и 32 од Основниот закон за од

носите мегу родителите и децата, родителите се должни да ги из
држуваат своите деца. А според одредбата на чл. 40 од споме
натиот закон, оно] ко] сторил трошоци за издржуваьье на некое
лице може со тужба да бара надоместок на тие трошоци од ли
цето кое било должно да го издржува, доколку сторените тро
шоци биле нужни.

Видегйи не е спорно дека тужителката Г. е родена магна
на малолетниот С., таа нема право, и според мислезвето на Вр
ховниот суд да бара надоместок за сторените трошоци од неа
за издршка на синот, бидегйи и таа, како магна, била должна и
е должна да придонесува за издршката на заедничкото дете,
кое го родила вонбрачно со тужениот Б.

Следователно, првостепениот суд правилно го применил ма
териj алното право кога нашол дека тужбеното баран-е на тужи
тел ката е неосновано и како такво го одбил, поради што и сле
дуваше неjзината жалба да се одбие како неоснована - чл. 356
од ЗПП".

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Гж. бр. 371/72
од 21. VI. 1972 година).

i \
'1'..!<;

14. Во спорот за оепортвавье на татковство детето и MajKaT3
се во неделиво сопроцесништво и со тужбата мораат да бидат оп
фатени и MajKaтa и детето.

По тужбата на таткото за сепорувазье на татковетво, дете
то во спорот не може да биде заетапувано од MajKaTa, затоа што
интересите можат да им бидат епротивни, Детето го заетапува
старател за определен случа],

Од образложението:
"Од жалбата и уводот на обжалената пресуда се констатира

дека како тужена страна во спорот фигурира само малолетниот
Н., застапуван од неговата магна М. Мегутоа, во диспозитивот
на пресудата за споменатата М. се наведува дека е тужена страна.
Судот е должен во спор от точно да утврди кои се странките, а не

како што е во случагов. Во споровите за оспоруван.е на татков
ство кога го оспорува татков ството мажот на магката на детето
(чл. 28, во врска со чл. 22 од Основниот закон за односите мету
родителите и децата) оо тужбата за осгюруватье на татков ството
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тужителот е должен, како тужена страна, да j а опфати, поира]
детето, и неговата матка, затоа што се работи за неделиво сопро
цесништво.

Независно од горното, кога татков ството го оспорува матка
та или мажот на магката на туженото дете, кое нема процесна
способност (чл. 72 од ЗПП), тогаш малолетниот тужен во спорот
го застапува специтално за тоа определен старател, како старател
за посебен случаj (чл. 47 од Основниот закон за старателство).
Во ово] спор, дури И под претпоставка како тужена страна да
фигурира, покра] малолетното дете и неговата матка, при положба
таа да не може да биде негов законски застапник, со оглед на
караитерот на спорот и межноста од несовпагатье на интересите,
судот бил должен на малолетниот тужен, ко] нема процесна спо
собност, да му определи старател за посебен случа], согласно чл.
47 од Основниот закон за старателство. Видегйи тоа не е сторено,
значи дека малолетниот тужен - Н. ВО ово] спор не бил правилно
застапуван, поради кое следуваше првостепената пресуда да се
укине, согласно чл. 357 од ЗПП и предметот да му се врати на
првостепениот суд за отстрануван.е на погореспоменатист недо
етаток.

Кога со тужбата не се опфатени како тужени сите лица
што треба да бидат опфатени, или пак, странките во спорот не се
правилно застапувани, суцот е должен, согласно чл. 98 од ЗПП,
подносителите да ги поучи и да им помогне да ги исправат овие
недостатоци. Тужбата кога е дополнета и поднесена во судот во
рокот што ке го определи, се смета дека е уредно поднесена оно]
ден кога била за првпат поднесена. Според то] ден, во таквите
случаи, судот цени дали е тужбата поднесена во рокот предвиден
во чл. 28 и член 29 од Основниот закон за одно сите мегу родите
лите и децата".

(Решение на Врховниот суд на Македониjа, Гж. бр. 42/68
од 5. П. 1968 година).

15. Малолетната нонбрачна MajKa нема процесна способност
како законска заетапничнв да го води спор от за YТBpДYBalЬe на
татковството на вонбрачното дете. Процесната способност се стек
нува со полнолетството и со етапувшьете во брак.

Од образложението:

"Испитуваjки ja обжалената пресуда по повод жалбите па
двете .странки, а внимава] ки по службена должност на битните
повреди на одредбите на процесната постапка, во смиела на ЧЛ·.
353, ст. 2 од ЗПП, Врховниот суд наога дека пресулата следува
да се укине по службена должност, поради битна повреда на од
редбата на процесната постапка од чл. 343, ст. 2 т. 8 од спомена
тиот закон.
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Оваа повреда на процесната постапка постои, бидеjки ма
лолетната тужителка, како процесно неспособна странна, во оваа
поетапка не е правилно застапувана. Ова эатоа што и неjзината
эаконска застапничка-магката Костадинка е малолетна и како
таква и таа е процесно неспособна странка, па како танва не мо
же ни да се jави како застапничка на свогата малолетна керка
тужителката - чл. 72, ст. 2 од зпп. Согла:сно одредбата на чл.
73, ст. 1 од истист закон, малолетното лице го застапува во спор
неговиот законски эастапник, доколку и то] има процесна спо
собност, а ако нема, тогаш го застапува специтално за 'ГОаопределен
старател. како старател за посебен случа] - чл. 49 од Основниот
закон за старателство. Ваквиот старател, согласно одредбата на
чл. 25 од Основниот закон за односите помеfу родителите и де
цата, ке го застапува процесно неспособниот малолетник како
тужител и во спор за УТВРДУВа:Еьена татков ството, ако магката е
умрена или е процесно неспособна, каков што е и овде случаjот.
Бидегйи пак, постапката е водена и довршена со законскиот
застапник на маjката-малолетната с. т.е. со таткото, ко] немал по
себно одобрение О'Дстарателскиот орган да ja застапува и мало
летната тужителка С., првостепениот суд [а извршил цитираната
повреда на одредбата од чл. 343, ст. 2, т. 8 од ЗПП, поради што
следува по службена дояжност да се укине обжалената пресуда.
зашто, оогласно одредбата на чл. 75 'од ЗПП, судот е должен ВО'
текот на целата постапка по службена должиост да внимава дали
малолетната странка е правилно застапувана. Затоа ке треба прет
ходно да се отстрани оваа неуредност односно да се побара од
старателскиот орган и на малолетната тужителка да и определи
старател, па откако ке биде поставен старател и то] тужбата ке
ja прифати постапката ке може да продолжи".

(Решение на Врховниот суд на Македониj а, Гж. бр. 641/67 О'Д
9. 1. 1968 година).

16. Баршьето за YTBpДYBalЬe на татковството е лично право
и како такво не преминува на наследниците. Поради тоа, MajKaTa
на детето ни во свое име не може да ro продолжи спорот за ут
врдувалье на татковството, ако детето во текот на постапката
умрело.

Од образложението:
"Согласно одредбата на чл. 201, ст. 1 од ЗПП-смртта на

,странката има за последица прекин на постапката. Постапката не
се прекинува ако странката има полномошник во спорот, ако то]
е адвокат. Мегутоа, ова правило на процесното право - дека
постапката и по смртта на странката продолжува со полномошник,
претпоставува постоетье на неко] субjект, на кого со смртта на
странката преминува правото односно баратьето кое е предмет
на тужбата во то] спор, што овде не f> случа]. Баран-ето за ут
врдуван.е на татковство на дете родено вон брак е лично право,
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со кое се утврдува личниот статус на детето, па како такво право
не преминува на наследниците. Оттука може да се заклучи дека
со смртта на детето станува беспредметен спорат за утврдуватье на
татковството. Затоа, по смртта на детето не може да се продолжи
спор от од страна на неговата законска застапница - магкага ни
ту може со пресуда да се изрече утврдувюье на татков ство на
вонбрачно дете, кое умрело пред или по текот на постапката.
Следователно, првостепениот суд правилно постапил што со обжа
лената пресуда не го утврдил татковството на малолетниот ту
жител, ко] умрел во текот на постапката ".

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Гж. бр. 11/65 од
18. П. 1965 година.

17. Услов за важноета на тестаментот, предвиден во одред
бата на член 69 од 3аконот за наеледтвазье, е оставителот него
своерачно да го потпише во приетство на дваjца сведоци, изjа
вуваjl{и пред нив дека е тоа негов тестамент.

Од образложението:
"Со нападнатата пресуда на општинскиот суд, кога е по

тврдена со нападната пресуда на окружниот суд, уважено е
тужбеното бараэье на тужителите, па е утврдено дека тестаментот
на покоjниот J. Т. ооставен на ден 24. П. 1968 година, не произ
ведува правно де]ство.

Против овие пресуди Републичкото jавио обвинителство под
несе баратье за заштита на законитоста, наога]ки дека со нив е
повредена одредбата на чл. 69 од ЗИ на штета на тужените, па
предлага тие да се преправат. така што тужбеното баран,е на ту
жителите да се одбие како неосновано.

По оцената на наводите во баразъето за заштита на закони
тоста и по оцената на нападнатите пресуди, во смисла на одред
бата на чл. 354 од ЗПП, Врховниот суд наога дека баратьето е
неосновано.

И според мислен.ето на Врховниот суд услов за важноста на
тестаментот, предвиден во одредбата на чл. 69 од ЗИ, е таа ис
права, кога некое друго лице му [а составило. на оставителот, ТО]
своерачно да [а потпише .во приеуство на дваjца сведоци, изгаву
ва]ки пред нив дека е тоа негов тестамент.

Функциjата на сведоците при составуваэьето на ово] теста
мент, според одредбата на чл. 69 од ЗИ, значи, се состои само
во потврдуван-е на фактот за своерачното потпишуватье на теста
ментот од страна на тестаторот и за потврдата дека неговата из
зава пред нив при потпишуватьето - дека тоа потпишано писмено
е негов тестамент. Според тоа, присуството на сведоците не се од
несува на самата содржина, туку само на автентичноста на пот
писот и на изjавата на оставителот - дека тоа писмено е негов
тестамент.
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Следствено, бидеjки оспорениот тестамент не бил потпишан
од теетаторот во приеуетво на сведоци, правилно наIllле пониските
судови дека то] теетамент не е валиден, одноено дека не може да
произведе правни последици на писмен тестамент пред сведоци, во
смиела на одредбата на чл. 69 од ЗИ, сега во смиела на одредбата
на чл. 67 од Законот за наследуван-е (републичкиот).

Од сите овие причини, а врз основа на чл. 395 од ЗПП,
следуваше баразъето за заштита на законитоста да се одбие како
неосновано. "

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, ГЗЗ. 3/74).

18. Усно склучениот договор за доживотна издршка пред
влегуватьете во сила на 3аконот за ваеледгвазье, може да се рас
нине по влегтвааьето во сила на OBOj закон само на начин предви
ден во чл. 125 од Зановот за наеледувазье,

Од образложението:
"Договорат за доживотна издршка е склучен мегу стран

ките во усна форма во 1946 година. СКЛУЧУВа:Еьетона договор во
таква форма во 1~46 година е во правна важност и денес. Мегутоа,
кога таквиот договор се склучува и раскинува денес, при постое
тье на законски прописи - Закон за наследуватье, постои со за
кон пропишана форма. Имено, оогласно чл. 125, ст. 1 од Законат
за наследуван.е, договорните странки мажат спогодбено да го рас
кинат договорат за доживотна издршка и по почнуватьето на из
држуваььето. Согласно ст. 2 од истиот член, доколиу односите ме
гу договарачите, кои живеат заедно, толку се нарушени што за
едничкиот живот станал неподнослив, секо]а странка може од
судот да бара раскинуван-е на догонорот. Согласно, пак, ст. 4 од
истист член, дури по раскинуваььето на догонорот за доживотна
издршка, секога странка може да бара надсместок ко] и припага
според општите правила на имотното право.

Значи, тужената може да бара надомеоток само кога прет
ходно ке се раскине догонорот во форма одредена со закон а не
како што таа постапила - со еднострано напуштатье на заедни
цата. Ако тужената сметала дека навистина натамошниот заед
нички живот со тужителот е неможен, а договорот не се раскине
по согласност, со тужба преку суд може да бара раскинуван-е на
договорот".

I

(Решение на Врховниот суд на Македониj а, Гж. бр. 428/64
од 24. ХII. 1964година).

240



19. По тестамептот со раекинлив услов, тестаменталниот на
следник го стекнува наследството во моментот на смртта на те
статор от, ио го губи него ако настапи раенинливиет услов.

о д оо бра зло ж е н и е т о:
"Првостепениот суд правилно го применил материjалното

право кога го уважил баразъето на тужителот и утврдил дека то]
има право на сопственост на спорниот имот. Ова од причина што
во случаjов тужениот навистина го наследил покоjниот, како те
стаментален наследник, но под раскинливи услови, односно до
колку се врати тужителот од Романиjа, то] да го наследи спорни от
имот, како оставина на неговист татко. Во ваков случа], кога на
следникот е поставен под резолутивен (раскинлив) услов теста
менталниот наследник го стекнува наследството во моментот на
смртта на оставителот. но ова наследство то] го губи ако настапи
раскинливиот услов. Во таков случа], кога ке се оствари раскин
ливиот услов, наследството преминува врз законските наследни
ци, доколку оставителот за то] случаj не одреди нешто друго. Во
конкретниов случа], навистина тужениот во моментот на смртта
на покоjниот станал тестаментален наследник на горниот имот.
Мегутоа, кога тужителот се вратил од Романиj а, остварен е рас
кинливиот услов наведен во тестаментот на покоjниот и оттогаш
наследството преминува на тужителот, не само како законски на
следник на покоjниот, тук у и затоа што таква била волjата на
оставителот, наведена во неговиот тестамент".

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Гж. бр. 137/70
од 2. IV. 1970 година).

20. Правото на нужен дел е лично право и тоа не се наеле
дува, а со смртта на нужниот наследник се гаси, па затоа наслед
ниците на нужниот наследник ве можат да 1'0 остваруваат тоа
право по емртта на нужниот наследник - чл. 30 од Законот за
наеледуватьето.

О Д О бра зло же н и е т о:
"Жалителот смета дека 'обжалената пресуда нема причини,

затоа што првостепениот суд не се повикал на пропис врз основа
на ко] се сметало, како лично право, правото на побиван-е на те
стаментот поради накрнет нужен дел. Мегутоа, ово] жалбен навод
за битна повреда на одредбите од ЗПП, и тоа на чл. 342, ст. 1, т. 1
не стои. Таква повреда првостепениот суд не направил, затоа што
во своите причини навел дека во чл. 30 од Законат за наследува
lЬe била предвидена како нужен наследник магкага на тестаторот,
но бидеjки таа умрела истиот месец по смртта на тестаторот. а ·130
тоа време оставината на тестатарот не била расправена, и магката
не побарала редукциjа на тестаментот, за тоа неjзиното право
згаснало и не може да се наследи како лично право. Што се,
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пак, лични права, тоа не го регулира Заканат за наследуватье,
тука правните правила на Граганското право, и на нив судот не
се повикува со ознака на параграфот, тук у само со повик на прав
ните правила. Првостепениот суд jасно рекал дека е тоа лично
право и со смртта на магката на тестаторот се угасило и не пре
минало на тужителот како син на магката на тестаторот. Според
правните правила на граганското право, правата кои се сврзани
за личност, заедно оо неа исчезнуваат. Дека е лично право на
магката на тестаторот, произлегува од самата смисла на тоа право,
а имено, од неа зависело дали ке бара редукциjа на тестаментот
или не и тоа само во одредениот рок во Законот - чл. 56 од ЗИ
и то] рок за тужба изнесува три години од прогласуван-ето на
тестаментот. Дека се работи за лично право произлегува и од од
редбата на чл. 30 од ЗН, на кота се повикува првостепениот суд,
кадешто точно се означени лицата кои се нужни наследници, без
да се каже - и нивните потомци, што би морал Законат да го
каже, ако тоа право на тужба на нужен дел можело да се на
следува. како што законот го прави во сите други случаи, кога
едно право преминува на наследниците на OHOj на кого во момен
тот на смртта на оставителот би му припаднало".

(Пресуда на Врховниот суд на Македонига. Гж. бр. 498/71
од 26. Х. 1971 година).

21. Догеворот за доживотно издржувазье склучен од лице
кое се наета непосредно пред смрт, не произведува правно деjство.

О Д о бра зло же н и е т о:
"Првостепениот суд го одбил тужбеното бараьье, бидезки за

клучил дека договорот за доживотно издржувагье е составен во
пропишана форма и заверен од судот, и дека тужениот го гледал
и го издржувал покоjниот С. и пред склучуватьето на договорот,
па иако догонорот бил склучен само на еден ден пред смртта на
споменатиот С., како примател на издршката, бил правно иреле
вантен. Ова правно становиште го прифатил и второстепениот суд,
поради што ео свогата пресуда ja потврдил првостепената пресуда.

Мегутоа, ваквото правно становиште, според мислен-ето на
Врховниот суд, не е основано,

Битната карактеристика на договорот за доживотно издржу
ван-е се состои во тоа што е то] договор со надоместок, бидеjки
со то] Д'ОГОВОР еден договорач се обврзува да го издржува дожи
вотно другиот догсвсран, или некое трето лице, а другист догово
рач изjавува дека имотот му го отстапува во оопственост, како на
доместок за издршката, со 'Гоа што предаван-ето на имотот се од
лага до смртта на примателот на издржуваььето. Во толвуван-ето
на волгага на договорните странки, во правната оцена на договорат
како израз на нивната волга, во смиела на одредбата на член 122
од Законот за наследуватье, претпоставка е дека странките [а има
ле предвид стварната обврска за издружуван-е за кое се отстапува
имотот.
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Според тоа, како што е утврдено, покоjниот С., како примател
на издршката, бил болен и поради тоа на 30. VII. 1965 година во
неговиот дом, во село Гиновци, бил склучен и потпишан договорот
за доживотно издржуватье мегу него и тужениот С., како давател
на издршката, апримателот умрел наредниот ден, тогаш [асно и
сигурно може да се заклучи дека тужениот практично не ja имал
предвид и не ja зел врз себе стварната обврска за издржуваlЬе на
С. Тоа, пак, значи дека дОГОВОРОТза доживотно издржуван,е не ни
започнал да се реализира, биде[ки неговата цел била обезбедуван.е
на издршка на примат елот на издршката, сега покоjниот С., за во
иднина. 3атоа, според мислен-его на Врховниот суд, то] договор не
може ни да произведе правно деj ство како договор за доживотно
издржуваьье" .

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Гзз. бр. 91/72 од
4. ХII. 1972 година).

22. Кога тестаторот еволата кука ja оставил во наследство
на еден од наследниците, а на брачната другарка само право на
живеетье до неjзината смрт, одредбата на тестаментот за правото
на живеен-е на брачната другарив на тестаторот прететавува ле
гат. Таа со гоа не станала наследник, туку само легатор.

о д о бра зло ж е н и е т о:
"Пок. Н. Т., маж на тужителката, за време на евогог живот

состав ил тестамент, оо ко] спорната кука им ja оставил во на
следство на своите внуци В. и Д. СО истиот тестамент во корист на
тужителката било установено право до нрагог на евогот живот
да живее во спорната кука.

Според наогагьето на ово] суд, воспоставуваэьето право на ту
жителката на живеен-е во спорната кука не прететавува право на
таканаречено .лздовичко уживагье", иаков што правен институт
нашиот Закон за наследувагье не познава. Напротив, признаваьье
то на танво право претставува легат во неjзина корист, врз ос
нова на ко] таа, како легатор, не станала и не можела да СТане
наследник на пок. Н. - чл. 9, став 1 и 2 од Заканат за наследу
вазье. Од друга страна, бидеjки тужителката учествувала во оста
винеката постапка, донесеното оставинеко решение, кое е право
силно, j а обврзува и неа, што треба да се сфати дека сега нема
право повторно да бара признаваэье на правото на сопственост на
спорната кука, нога била предмет на расправатье ВО оставинеката
постапка - чл. 231 Оод Заканат за наследуваьье".

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Гж. бр. 300/72
од 6. VII. 1972 година).



23. Соетанарот, еоглаено став 6 ва член 129 од 3аковот за
етанбените одно си, е овластен со тужба да бара иепразвувшье ва
станбените простории од ОПlUтинскиот суд кога во станбените про
еторни бесправно се уселил давателот ва етавот ва користен,е.

Од образложението:
"Општинскиот суд со свогата пресуда го уважил тужбеното

баран-е на тужителката Н. В., па на тужениот Б. И. му наложил
да ги испразни станбените простории, во кои бесправно се уселил
и да и ги предаде во владение на тужителката во рок од 15 дена,
под страв на присилно извршуватье, Тужениот е задолжен на ту
жителката, во истист рок, да и плати 2.450 стари динари на име
процесни трошоци.

По жалба на тужениот, окружниот суд со свогата пресуда
За преправил обжалената пресуда, така што тужбеното баратье на
тужителот го одбил како неосновано - поради неман-е на актив
на легитимациj а.

Против второстепената пресуда на окружниот суд, репуб
личиист [авен обвинител на Македониjа изjавил баран-е за заш
тита на законитоста, предлагагйи пресудата да се укине и предме
тот да му се врати на второстепениот суд на повторно разгледу
ван-е и одлучуватье.

Тужениот, во одговорот на баратьето за заштита на закони
тоста, ги побива наводите во баратьето како неосновани и предла
га тоа да се одбие.

По оцената на наводите во баран-ето за заштита на закони
тоста на републичкиот jавен обвинител и на наводите во одгово
рот на барагьето, Врховниот суд наше дека баразъето е основано.

Погрешно е правното становиште на второстепениот суд де
ка тужителката не е активно легитимирана за воден,е на ово]
спор. Правото на состанарот да се прошири во испразнетиот со
станареки станбен простор е законско право на состанарот, кое
то] може да го врши без одобрение на станбенист орган - член
184, став 2 од Законот за станбените односи. Ова негово право е
ограничено единствено со законското право на конкуриран-е за
станат на другите станари и дури во случа] ако состанарите не
се согласат за распределбата на испразнетите состанарски про
стории, во смисла на став 3 од погоре цитираната законска одредба,
дури тогаш доага до интервенциj а на станбенист орган на оп
штинското собрание, ко] донееува решение на кого од состанарите
ке му се доделат испразнетите простории. И, следователно, кога
на состанарот му припага законското право да се усели, кога ос
танал сам во испразнетите станбени престории без прашан-е 'и
одобрение од станбениот орган, тогаш не може ни да му се од
земе правото да бара иселувагье на такво лице, кое неовластено
се уселило во испразнетите состанарски простории, оо тужба до
судот, а во смисла на член 129, став 6 од споменатиот закон.

Овде, во конкретниов случа], се работи за законска заштита
на правото против неправото. Тужениот, како сопственик на ста
нот, во ко] тужителката има стечено станарско односно состанар
ско право, користезки го моментот кога тужителката била отсутна,
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се уселил во испразнетите состанареки простории и на то] начин
и го повредил законекото право на ПРОШИРУВа:Еье.И кога би се
прифатило становиштето на второстепениот суд - дека според
цитираната погоре законска одредба тужителката не е овластена
да бара судска заштита, а дека тоа право го има само давателот
на станот на користен-е, би дошле во таква ситуациjа што пра
вото на состанарот на прошируван-е би се изиграло, бидегйи во
случаjов давателот на станот на нористен-е е самиот туженик и
токму то] лично бесправно се уселил во испразнетиот состанарски
дел од станот што, без секакво сомневатье, не е целта на законот.

Затоа, според мислен-ето на Врховниот суд, независно од
тоа дали тужителката, како состанарка, го користи правото да
бара иселуватье на тужениот преку станбениот орган по член 129,
став 1 од Законот за станбените односи, таа може и има право
да бара негово иселуватье и со тужба преку суд, бидегйи негзи
ното право на прошируван-е како состанарка, извира од самиот
закон и содржи овластуваьье да бара иселувагье на тужениот, ко]
како сопственик на стан от бесправно се уселил во испразнетите
состанареки простории. Следователно, тужителката има активна
легитимаци] а за воден.е на ово] спор за испразнуватье односно за
иселуваьье на тужениот".

(Решение на Врховниот суд на Македониjа, ГЗЗ. бр. 16/66
од 29. VI. 1966 година).

24. Кога работникот при добиввэьето на стан од работната
организацша и: го отстапил на неа своют дотогашен стан, при отказ
на станот добиен од работната организацита поради престанок на
работниот однос, работната организвцша е должна на работникот
да му обезбеди стан соодветен на етанет што работникот го внел
во станбениот фонд на работната организацша, а не само нужно
сместуван.е,

Од образложението:
"Од самиот договор за доделуван,е на спорниот стан на ко

рисгетье на тужениот од 19.XI. 1959 година, ко] е изведен како до
каз, [асно се гледа дека тужениот, при добиван-ето на спорниот
стан, на тужителот му го отстапил дотогашниот ево] стан, така што
странките уште тогаш се договорил е во случаj на откажуваьье
користен.ето на спорниот стан по вина на тужениот, тужителот
треба да му обезбеди на тужениот "онаков стан каков што то] му
отстапил" .

При ваквиот договор на странките, погрешно е мислегьето
на пониските судови дека на тужениот треба да му се обезбеди
само нужно сместуван.е .согласно чл. 63, ст. 3 од ЗСО, туку треба
да му се обезбеди онанов стан иаков што бил станот на тужениот,
согласно одредбата на чл. 69, ст. 2 од ТСО. Оваа одредба од став 2,
пак, треба да се сфати така, дека судот не може да донесе пре
суда со ко] а се уважува тужбеното барагье, доколку во текот на
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спорот не е утврдено дека на носителот на станарекото право му
е обезбеден друг еоодветен стан, во конкретниот случаj таков стан,
ко] е соодветен на станот што ту:жениот му го отстапил на тужи
телот".

(Пресуда на Врховниот суд Еа Македониjа, ГЗЗ. бр. 56/68 од
28.Х. 1968 година).

25. Општинскиет суд во вонпрецеева постапка решава Iшj
останува единствен носител на станарекото право од брачните дру
гари по разводот на бракот, само ако мегу нив нема спогодба во
тва смиела.

Од образложението:
"Според чл. 19 'од Законот за станбените односи, ако во слу

чаj на развод на брак поранешните брачни другари, кои се заед
нички носители на станарекото право, не се спогодат ко] од нив
ке остане носител на станарското право, по баран-е на еден од нив
во вонпроцесната постапна решава општинскиот суд на чие под
рачjе се наога станот. Според тоа, врз основа на споменатиот за
конски пропие, општинскиот суд решава во вонпроцесната по
стапка по баран-е на еден од поранешните брачни другари само ако
тие не постигнале спогодба ко] од нив ке остане носител на станар
екото право. АО евентуалното постиген-е на спогодба, исклучена е
можноста за тоа повторно да одлучува судот во вонпроцесна пос-
тапка.

Бидеjки во случаjов мегу стран:ките токму тоа е спорно, за-
што противниист тврди дека е постигната спогодба во смисла на
чл. 19 од Законот за станбените односи, за потврда на кога окол
ност предлага и писмени докази, а предлагачката оспорува дека
била постигната таква спогодба, за тоа судот бил должен прво да
испита и утврди дали погореспомнатата спогодба мегу странките
е склучена или не, па во зависност од тоа да одлучи по предлогот".

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, ГЗЗ. бр. 62/69 од
3_XI. 1969 година.)

26. Носителот на станарекото право не може да му даде отказ
на норисникет на станот - l{epKaTa, поради нарушените односи
во смиела на одредбата на чл. 24, ст. 2 од Законот за станбените
односи, ако за тав нарушеност е исклучиво виновен носителот на
станарекото право.

Од образложението:
"В'rоростепениот суд- jа уважил жалбата на тужителката и

обжалената пресуда на Општинскиот суд ja преправил така што
ту:кбеното баратье го уважил и тужената ja задолжил да го ис-
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празни спорни от стан, биделки нашол дека во случагот е утвр
дено оти постои нарушеност во односите на странните, и дека ~
ирелевантно кога од странките придонела да се сездаде таква не
поднослива атмосфера.

Ваквото правно мислен-е на окружниот суд е погрешно.
Спрема мисленето на Врховниов суд, според. одредбата на

чл. 24, ст. 2 од Законот за станбените односи, носителот на ста
нарското право може да го откаже натамошното користен-е на
станот на секо] член од своето домакинство, освен на брачниот
другар и на своите малолетни деца, само ако постоj ат оправдани
причини, т. е. само во случаj ако кориснихот на стан от со своето
поведение дал повод за нарушуваьье :на односите. Во спротивен
случа], ако носителот на станарското право би можел да го откаже
натамощното нористен-е на станот на полнолетниот член од него
вото домакинство и кога односите мегу нив се нарушат по вина
на носителот на станарското право, би дошло до злоупотреба на
правото за откажуван,е на натамошното користетье на станот ОД
членот на неговото домакинство, зашто ово] - носителот на ста
нарското право - би можел секогаш да совдаде таква ситуациjа,
во ко] а односите ства рно би се нарушиле.

Па бидегйи првостепениот суд правилно утврдил дека до
нарушуватьето на односите мегу тужителката и тужената, кои се
матка и керка, дошло по исклучива вина на тужителката, следу
ваше да се уважи баран-ето за заштита на законитоста, нападнатата
пресуда на окружниот суд да се преправи, така што жалбата на
тужителката да се одбие како неоснована, а обжалената пресуда
на општинскиот суд да се потврди како правилна и на закон осно
вана".

(Пресуда на Врховниот суд на Македон:иjа, ГЗЗ. бр. 31/69 од
3. VП. 1969 година).

27. За отказ на договорот за нориетен.е на стаи поради не
плайазье на станарината три месеци едноподруго,или поделго вре
ме, важи принципотна баран-е на станарината. Значи, ако не била
станарината побарана, не може да се бара отказ на догеворот за
нориететье на стан.

Од образложението:
"Првостепениот суд погрешно го применил чл. 58, ст. 1, т. 3

од Законот за станбените односи, кога нашол дека се исполнети
условите за отказ на договорот за користен-е на стан, поради не
плайагье на станарината.

Точно е утврдено од страна на првостепениот суд дека ТУ1Ке
ниот одреден временски период не му [а плакал станарината на
тужителот, но самата оваа околност не е доволен услов за примена
на чл. 58, ст. 1, т. 3 од Законот за станбените односи, како што тоа
погрешно смета ат пониските судови во нападнатите одлуки.
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Пред се, тужениот уште на расправата приговорал дека 'гу
жителот не само што не му барал станарина, туку и одбивал да [а
прими. Впрочем, и тужителот при изведуваььего на доказот, со
распит на странките на рочиштето од 30. XI. 1968 година изj авил
дека имало случаи кога не сакал да ja прими станарината од ту
жени от бидетйи не се согласувал со висината на станарината.

Погрешно е правното становиште на пониските судови дека
не било битно тоа што станарината не била барана, туку дека било
битно дали тужениот ja плака станарината или не.

За да може наемодателот да го откаже договорот за корис
TelЬe на стан, согласно чл. 58 ст. 1, т. 3 од Законот за станбените
односи, потребно е то] да [а барал станарината, анаемателот не
основано да одбил да [а плати. Ако наемодателот станарината не
[а барал, тогаш по ово] основ не може да се откаже договорот за
користеьье на стан, без оглед на гоа за колку време наемателот не
jа платил станарината и зошто тоа не го сторил.

Видетйи пониските судови при донесуватьето на нападнатите
одлуки не го имале предвид правилото дека станарината е бара
телна, затоа првостепениот суд не ги испитувал и не го утврдувал
постоеььето на околностите кои се битни за правилно одлучуваьье
во спорот, па според тоа и за правилна примена на материjалното
право, поради кое беше потребно баран-ето за заштита на закони
тоста да се уважи и предметот да се врати на повторно разгледу
BalЬe и одлучувагье",

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, ГЗЗ. бр. 35/70 од
7. IX. 1970 година).

28. Како членови на eeMejHo домайивство, во смиела на чл. 20
од Законот за станбените односи, се сметаат и браliата и сестрите
кои живееле заедно со носителот на еганарското право, а не евмо
членовите на потесното еемеютво, И тие имаат право TpajHo и не
пречено да го користат станот по неговото напуштаэье од носите
лот на станарекото право поради еклучувшье на брак.

Од образложението:
"Пониските судови го уважиле тужбеното бараэье и [а задол

жиле тужената да го испразни спорниот стан, затоа што согласно
чл. 20 од Законот за станбените односи немала статус на корисник
на стан, бидеjки не била член на потесното семегство на неjзината
сестра, кога била носител на станарекото право.

Во нападнатите пресуди погрешно се интерпретира чл. 20 ОД
Законот за станбените односи, кога се тврди дека со правата на
корисник на стан, во смисла на цитиранист законски пропис, можа'!'
да се користат само членевите на потесното семегство: брачниот
другар, децата и нивните деца како и родителите.

Според чл. 20 од Законат за станбените односи, корисниците
на станот кои живеат заедно со носителот на станарското право
имаат право на тратно и непречено користен,е на станот, а на ко-
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рисниците на станот - членови на семегного домакинство (а не
членови на .лтотесното семегство:', како што наогаат пониските су
дови), ова право припага и по смртта на носителот на станарското
право, како и кога то] од други причини трагно ке престане да 1'0
користи станот.

Поимат "ceMejHoдомакинство" е поширок од поимот .лготесно
семегство". Под "ceMejHo домакинство" се разбира таква заедница
на живот, во нота членоните на домакинството се поврзани и со
крвно сродство, а тоа може да биде и однос на брака или сестри,
како што е во случагов.

Првостепениот суд утврдил дека тужената и неjзината сестра,
ко]а била носител на станарското право, биле во една заедница,
корисгетйи го спорниот стан од 1960 до 1966 година, кога сестрата
на тужената се омажила, а тужената продолжува да го користи
станот во ко] и сега се наога.

При ваква положба, а со правилна примена на материjал
ното право, Врховниот суд наога дека тужената ги исполнува усло
вите предвидени во чл. 20 од Законот за станбените односи, па спо
ред тоа, тужителот не може да бара иселуван,е на тужената од
спорниот стан, поради наводно бесправно користене на станот".

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, ГЗЗ. бр. 32/70 од
7. IX. 1970 година).

29. Ако мегу сопственикот на одделен стан во зграда во оп
штествена сопственост и претприjатието за отопввиегван,е на згра
ди во општествена сопственост нема договор за висината на при
донесот на сопственикот на станот што треба да го пла~а за инве
стиционо и тековно одржтван,е на зградата, претприjатието не
може TOj надоместок да го одредува спротивно на волjата на соп
ственикет на станот. Во случаj на весогласност за висината ва
таквиот придонес, одлучува општинекиот суд во вонпроцесна по
етапна,

Од образложението:
"Според чл. 16 од Законот за сопотвеност на делови од згради,

сопственикот на станот како посебен дел од зграда, кога е во Фон
дот на станбените згради на организациjата за стопанисуватьв со
станбените згради во општествена сопственост, должен е на таа
организациj а да и плака трошоци за инвестиционо и тековно одр
жуваьье на зградата, но висината на износот ко] сопственикот на
посебниот дел од вградата е должен да го уплатува се утврдува
со договор што то] го склучува со организациj ата за стопанисуватье
со станбени згради во општествена сопственост. Доколку договор
ните странки не можат да се спогодат, секога страна може да бара
висината на овие износи да jа утврди судот во вонпроцесна пос
тапка.
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Бидегки во случатов судот не иепитувал и не утврдувал дали
тужителот има еклучено договор со тужениот во смиела на пого
респоменатата одредба од Законот за сопственост на делови од
згради, затоа судот не можел да го задолжува на начин како што
е тоа сторено со нападнатата пресуда, се додека со договор мегу
странките или во вонпроцесна постапка пред судот не се утврди
висината на износот со ко] тужениот треба да учествува во тро
шоците за инвестиционо и тековно одржуваьье на зградата."

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, ГЗЗ. бр. 17/71 од
23. IV. 1971 година).

30. Кога при продажба на етанет еопственикот одноено про
давачот зема обврека да го иепразни и да му го предаде на купу
вачот, продавачот не може да одбие да ее исели од етанот, пови
куваjl{и ее на евоето етанареко право, зашто во елучаjот не
довгаат предвид одредбите на 3аконот за етанбените одноеи, туку
правните правила на имотното право.

Од образложението:
"При правилното утврдуваьье дека тужената, при продаж

бата на семегиата станбена зграда, примила обврска да се исели
од куката, во кота држела две просторни, до 1. IX. 1971 година,
при што изjавила дека неjзина работа била каде ке се пресели,
па поДоцна одбила доброволно да се исели, пони ските судови пра
вилно го примениле материjалното право кога тужената ja задол
жил е да ги испразни станбените простории и празни да му П1
предаде на тужителот. Ова поради тоа што самата тужена добро
волно зела таква обврска и при таков услов тужителот и j а купил
куката, а то] услов не е недопуштен".

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, ГЗЗ, бр. 69/72 од
16. Х. 1972 година).

31. Ако закуподавачот не побара присилно извршувавье на
налогот за иселуватье или пресудата во рок од 30 дена, по истекот
на париционист рок, договорот за закуп се смета за молчаливо
обновен на неопредено време.

О Д об раз л о ж е н и е т о:
"Според одредбата на чл. 53 од Закон от за делов ните згради

и простории, ако закуподавачот не побара присилно извршуваьье
на налогот или пресулата во рок од 30 дена, договор от за закуп
се смета за мол~аливо обновен на неодредено време.

Во оваа законска одредба, значи, се има предвид случагот
кога со пресудата, со кота е усвоено тужбеното бараьье, на туже
ниот му се наложува да ja испразни деловната просторига и да
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му j а предаде на тужителот, па то] тоа не го стори до протекст на
парици ониот рок. Во таков случаj на тужителот му стои на рас
полаган-е рок од 30 дена по истекот на париционист рок да бара
присилно извршуватье на таа пресуда. Дури ако тужителот 1'0
пропушти и ово] рок од 30 дена, тужителот го губи правото да
бара присилно извршуватье на пресудата и во таков случаj до
rOBopoT за закуп се смета дека е молчаливо обновен на неодредено
време. Со други зборови, тужителот го губи правото да бара при
силно извршуваьье на пресудага ако таков предлог за присилно
извршуватье не поднесе до судот во рок од 30 дена по истекот
на парициониот рок, т. е. на рокот за доброволното изврщувагье
од 15 дена.

Според тоа, погрешно е мислен-ето на пониските судови,
изразено во побиените решениjа, дека во рокот од 30 дена, пред
виден во погоре цитираната одредба на чл. 53 од спом. Закон за
деловните згради и простории, влегува и парициониот рок од
15 дена.

Ете зошто следуваше да се уважи баран.ето за заштита на
законитоста, нападнатите решениjа да се преправат и пригонорот
за ставан-е вон сила на решението за дозвола за присилно извр
шуваьье се одбива како неоснован" .

(Решение на Врховниот суд на Македониjа, гзз. бр. 21/69
од 12. VI. 1969 година).

32. Нема соодветност на становите кога едната странка е
станар, а другата состанар, но ако е само тужениот во состанарски
однос, замената треба да се дозволи, затоа што е во корист на ту
жениот.

о д об раз л о ж е н и е т о:
"Првостепениот суд со нападнатата пресуда утврдил дека

станот што тужителот го дава во замена е соодветен стан на оно]
што го користи тужениот во куката на тужителот ... , па го за
должил тужениот евогот стан да го замени за станот што му ГО
нуди тужителот.

Пресудата на првостепениот суд ja потврдил окружниот суд
во Т. В. со пресуда Гж. бр. 312/63 од 21 ноември 1963 година, а
оваа, пак ,ja потврдил Врховниот суд на Македонига со свога пре
суда Рев. бр. 50.6/63 од 15 jануари 1964 година.

Соjузниот [авен обвинител вложил баран-е за заштита на
законитоста против цитираните пресуди. Се смета дека со тие
пресуди е повреден законот на штета на тужениот, а таа повреда
се огледа во тоа дека сите три суда погрешно нашле дека пону
дениот стан е еоодветен на откажаниот, во смисла на член 147 од
Законот за станбените одиоси.

Варатьето за заштита на законитоста не е основано..
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При спор за замена на стан во смиела на член 167 од За
конат за станбените односи, релевантен е срактот дали станот што
сопственикот му го дава на носителот на станарското права во
замена одговара на станат на носителот на станарското право, од
носно дали во смиела на член 147 од цитиранист закон, земаj ки
ги предвид сите услови за живеен-е, а особено големината, удоб
носта и местото каде што станот се наога, битно не се влошуваат
условите за живееьье на носителот на стана.рското право во станот
што му се нуди.

Сите три суда нашле, оценувагйи го понудениат стан од
становиштето на примена на член 147 од Законот за станбените
односи дека то] е еоодветен на станот во Т. В. ва ул. С. J ... , дека
е понудениот стан донекаде подобар, па во него нема да се вло
шат условите за живеетье на тужениот. Сите три суда ова го гле
даат во факгот што понудениот стан е во новоградба и е снабден
со сите модерни уреди (водовод, клозет, баььа, паркет, сигурен
електричен приклучок и сл.), а станат во ко] сега живее туже
ниот се наога во ceMejHa станбена зграда изградена во 1928 година
дека пристапот кон него со запрежни и маторни возила е речиси
невозможен и дека е без водовод, а клозетот се наога надвор од.
зградата.

Тргнувагки од фактичката положба, врз кога се темели на
паднатата пресуда и бидеjки нема оправдано сомнение во висти
нитоста на тие факти, Врховниот суд на Jугославиjа наога дека
понудениот стан ги исполнува сите услови од член 147 од Зако
нот за станбените односи, па може да се смета за соодветен на
станот што се нуди во замена.

Врховниот суд на Jугославиjа, при оцена на прашан-ето за
еоодветен стан, смета дека треба да се има предвид и факгот на
правниот статус на носителот на станарекото право во поранеш
ниот стан и на то] во новист стан. Тужениот во досегашниот стан
е фактички состанар, зашто семе[ната станбена зграда се состои
од еден стан, во приземjето живее магката на тужителот, а туже
ниот за горниот дел на станот треба да мине низ претсобjето во
долниот дел на станот, во ко] живее магката на тужителот. Ме
гутоа, во понудениот стан тужениот ке биде искпучиво носител
на етанарското право.

Од сето изложено, а имазйи предвид дека пониските судови
не го повредиле законот со своите пресуди, требаше, во смиела на
член 395 од ЗПП, да се одбие баратьето за заштита на закони
тоста".

(Пресуда на Врховниот суд на Jугославиjа, Гз. бр. 73/64 од
26 септември 1964година).
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33. Во случа] едно или повейе работни места да се укинат,
а на нивно место да се оформи ново работно место, работната
организацша не е должна еекогаш да распишува конкурс за по
полнувазье на тов работно место, иако тов работно место, инаку,
еогласно чл. 21 од ОЗРО може да биде пополнето само по конкурс.

о д об раз л о ж е н и е т о:
"Погрешно е правното мислеьье на окружниот суд дека 30

конкретниов случаj одредбата на чл. 99, ст. 2 од ОЗРО не го
овластувала туженикот да избира кого од работниците, чии ра
ботни места се укинати, ке го распореди на новото работно место,
бидеjkи новото работно место можело да биде пополнето само по
пат на конкурс, согласно чл. 21 од споменатиот закон.

Напротив, СПОРЕЩмислеььето на Врховниов суд, покраj за
штитата коза му се дава на работникот со одредуваьье на случаите
кога поради укинуваьье на работното место може да му престане
работата во работната организацига, а за што се говори во став 1
на споменатиот чл. 99 од ОЗРО, со став 2 од истиот член оваа
заштита се потенцира и со тоа што работната заедница е должна,
уште пред да ja донесе сво[ата одлука за престанскот на рабо
тата на работникот, да ja разгледа можноста за распоредуваэье на
работникот на друго соодветно работно место во работната орга
низациj а, па дури на работниист и да му обезбеди да се оспособи
за работа на другото работно место што му е понудено. Според
тоа, иако постоjат причините наведени во став 1 на ово] член за
укинуватье на работното место, работната заедница не би можела
да донесе одлука за престанок на работата на работникот во ра
ботната организацига против неговата волга, ако постои можност
работниист да се распореди на друго работно место во работната
организацига, па било тоа друго работно место да постоело во
работната организациj а или е ново работно место. Следователно,
тужената работна организацига дегсгвувала во согласност со од
редбата на чл. 99, ст. 2 од спом. Закон, кога за новото работно
место не распишала конкурс, туку на тоа ново работно место jа
распоредила ево]ата работничка О. П., чие работно место било
унинато. Бидеjkи, пак, друго непополнето работно место немало,
тужената работна организацига правилно постапила кога ja до
нела оспорената одлука за престанок на работата на работничката
односно на тужителката З. Д., бидегйи се исполнети условите од
чл. 98 од споменатиот закон.

Дека работната заедница не е должна да раСПИllIуваконкурс
секогаш, може [асно да се заклучи и од одредбата на чл. 100 од
ОЗРО. Со оваа законска одредба на работникот му е дадена уште
поголема заштита односно натамошна заштита од евентуалните
можности за незаконито укинуватье на работното место. Имено, во
оваа законска одредба е пропишано дека работната организацига
е должна да го прими работникет повторно на работа, ако во рок
од една година повторно воведе исто такво или слично работно
место, а работникет со своите работни способности ги задоволува
баран-ата на таквото работно место
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Според тоа, второстепениот суд погрешно го применил ма
териjалното право кога со нападната пресуда ja уважил, жалбата
на тужителката и обжалената пресуда на првостепениот суд ja
преправил, така што го уважил тужбеното бараьье на тужител
ката и решението на тужениот за отказ на работата на тужител
ката го поништил како незаконито" .

(Пресуда на Врховниот суд на Македонига. гзз. бр. 41/66 од
9. XI. 1966 година).

34. Ако повисокиот орган на самоуправуван.ето го отфрли
пригеворот како неблаговремен, се смета дека немало приговор.
Во таков случаj не може да се користи правото на тужба од чл.
120, ст. 2 од ОЗРО. Мегутоа, ако TOj орган, иако притоворот не бил
благовремен, по него мериторно одлучуввл, се смета дека приго
ворот бил поднесен, па во таков случаj тужбата не би можела
да се отфрли соглаено чл. 120, ст. 2 од ОЗРО.

За благовременоста на пригеворот против решението со кое
е одлучено за неко е право или должиост на работвикот во работ
ниот однос одлучува органет што го донел решението или пови
сокиот орган на самоуправувальето, но не исудот.

Од образложението:
"Според чл. 120, ст. 2 од озро, работникот ко] не го корие

тел правото на приговор, освен кога е решението донесено од наг
високист орган на управуваььето, нема право на тужба, исклучок
е кога се работи за парично побаруваьье.

Тужителот го кориетел правото на приговор и вишиот орган
на управуван-ето мериторно одлучил, по то] приговор, а тужите
лот тужбата ja поднел во рокот предвиден во ст. 3 на чл. 120
од озро.

Првостепениот суд тужбата ja отфрлил затоа што установил
дека тужителот притоворот не го поднел во законскиот рок. Ме
гутоа, без оглед на тоа дали приговорот бил благовремено под
несен или не, за одлучуваььето на судот меродавно е дали тужи
телот поднел приговор и дали, ако таквиот приговор бил неблаго
времен, го отфрлил вишиот орган на управуван-ето или по него
мериторно одлучувал, Само кога вишиот орган на управуван-ето
ке го отфрли приговорот како неблаговремен, не може да се прими
дека имало приговор, за да може да се користи правото на тужба
од чл. 120, ст. 2 од озро. Кога вишиот орган на управуватьето,
иако приговорот не бил благовремен, по него одлучува мериторно,
не може да се прими дека немало приговор и тужбата да се от
фрли согласно чл. 120 од озро. Дали еден приговор против реше
нието со кое се одлучува за некое право и должност на работ
никот во работните односи е благовремен или не одлучува органот
што го донел решението или вишиот орган на управуваььето, но
не исудот. Првостепениот суд, одлучувагйи за допуштеноста на
тужбата со оглед на благовременоста на приговорот, всушност од-
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лучувал за благовременоста на приговорат што го паднел тужи
телат против решението со кое му било повредено правото од
работниот однос, на што не бил овластен, кога веке вишиот орган
на управуваььето то] приговор го прим ил како благовремен.

Судот бил овластен да цени дали работникот го кориетел
правото на приговор. Дека тужителот го користел правото на при
говор и дека по то] приговор вишиот орган на управуван-ето мери
торно одлучувал постои одлука кога е конечна и против неа ТУ'
жителот j а поднел тужбата.

Во ОЗ РО нема одредба кога го врзува органот на управу
ван-ето во работната организацига да го отфрли приговорот, ако е
поднесен по истекот на рокот за поднесуваьье. Органите на упра
вуван-ето во работната организацига можат донесено конечно ре
шение самоинициjативно да го изменат и да донесат друго, па
според тоа треба да се прими дека можат да одлучуваат и по при
товорот ко] не бил благовремено поднесен. против таквата конечна
одлука, со кога на работникот му е повредено некое негово право,
согласно чл. 120, ст. 1 од ОЗРО то] може да поднесе тужба до
судот од општа надлежност, а дали имало приговор или не, судот
не може да цени, эатоа што то] е обврзан да цени само дали има
мериторна одлука од надлежниот орган ко] а е конечна - чл. llR
од ОЗРО".

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, ГЗЗ. бр. 14/66 од
6. VII. 1966 година).

35. Против одлуката на судот во работниот спор, nOKpaj ди
ренторот на претприjатието, овластен да поднесе жалба е и прет
седателот на работничкиот совет врз основа ва одлука ва работ
ничкиот совет.

Од образложението:
"Општинскиот суд го поништил решението на работничниот

совет на туженото претпри] атие за престанок на работниот однос
на тужителот.

Окружниот суд ja отфрлил жалбата на туженото претпри
jатие, бидегйи нашол дека претседателот на работничкиот совет
не е по закон овластен да поднесува жалба, а дека тоа право го
има само директорот на претприjатието.

Против решението на окружниот суд републичкиот j авен
обвинител во законски рок поднесе баратье за заштита на зако
нитоста.

Врховниот суд на Македониjа баран.ето за заштита на за
конитоста го усвои од следните причини:

Точна е констатациjата на второстепениот суд дека, со
гласно чл. 189 од Основниот закон за претпри] атиj ата, прептрига
тието го застапува директорот ("Службен лист" бр. 17/65).
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Мегутоа, при донесуватьего на нападнатото решение второ
степениот суд не ja имал предвид и одредбата на член 76 од
истиот закон. Според оваа законска одредба баран-а, предлози.
жалби и други правни средства во врека со остваруван-ето пра
вата на самоуправуваьье предвидени со эаконот можат, во името
на органот на управуваьье со претпри] атието, да поднесуваат до
суповите и други државни органи - директорот и претседателот
на работничкиот совет, врз основа на одлука на работничкиот
совет.

Видегки, според член 9, точ. 6 од 'Уставот на СФРJ, само
управувазъето во работната организацига го опфайа и правото и
должноста на работните луге да одлучуваат за стапуван.ето на
работните луге во работната организацига, за престанскот на нив
ната работа и за другите мегусебни работни односи, поради што
и во одредбата на член 88 од Основниот закон за работните одно~и
е пропишано дека за исклучуваььето на работникот е потребно со
тагно гласавьв да се изгаснат повейе од половината членови на
работничкиот совет односно на работната заедница, j асно може да
се заклучи дека во конкретниов спор, согласно со погоре цитира
ната законска одредба на член 76 од Основниот закон за прет
приjатиjата, поира] директорот, овластен да поднесе жалба против
пресудата на општинскиот суд бил и претседателот на работнич
киот совет врз основа на одлука на работничкиот совет".

(Решение на Врховниот суд на Македониjа, ГЗЗ. бр. 13/66
од 29. VI. 1966 година).

36. Пако е точно дека тужениот ве можел тужителот да го
преместува без негова соrласност од работно место шеф на возен
парк на работно место висококвалификуван автомеханичар, тужи
телот бил должен да оди и да работи на новото работно место се
до судското одлучуватье по спор от за законитоста на решението
за преместуваэье. Незавувазьете на тужителот на новото работно
место значи неоправдано изостангвав,е од работа, кое изоетану
BalЬe над 7 дена има за последица престанок на работниот однос
поради самоволно напуштазье на работата во смиела на чл. 317,
ст. 1, т. 2 од ЗРО.

Од о б р а з л о ж е н и е т о:
"Жалбата на тужителот е неоснована.
Иако е точно дека тужениот не можел да го преместува

тужителот без негова согласност од работното место "шеф на возен
парк" на работно место .лзисококвалификуван автомеханичар за
поправка на леки коли", поради што првостепениот суд и го по
ништил како незаконито решението за преместуван-е броj 4692 од
1. XI. 1962 година сходно на чл. 151 од Законот за работните од
носи, КО] тогаш бил во сила, тужителот бил должен да оди и да
работи на новото работно место се до судското одлучуватье по
спорот за поништуватье на тоа решение за преместуван.е. Па би-
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деjки не е спорно дека тужителот го напуштил новото работно
место на 11. V. 1963 година, изгавувазйи притоа категорички дека
повейе нема да работи на 'Гоа место инавистина повейе не се
вратил да работи на тоа ново работно место, правилно заклучил
првостепениот суд дека ваквото поведение на тужителот всушност
значи неоправдано изостануван-е од работа, кое изостануватье над
7 дена има за последица престанок на работниот однос поради
самоволно напуштаьье на работата во смисла на одредбата на
чл. 317, ст. 1, т. 2 од Законот за работните односи. Следователно,
правилно нашол првостепениот суд дека решението на туженото
претприjатие бр. 2202 од 21. V. 1963 година, со кое решение е УТВР
дено дека на тужителот му престанал работниот однос поради са
моволно напуштатье на работата, е законито, и правилно постапил
што го одбил баран-ето на тужителот за поништуватье на ова ре
шение како незаконито. Ова до толку повейе што. и новото работно
место одговарало на квалификациите кои што ги имал тужителот,
и не можел и не смеел да го одбие вршетьето на новата работа
и да ja напушти самоволно работата".

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Гж. бр. 671/66
од 27. IX. 1966 година).

37. Немазье на определена школска сирема, според НО8ИОТ
правилник за работни односи и систематизациjа на работните ме
ста, не може да биде оенов за отказ на работниот однос.

Од образложението:
"Мегу странките не е спорно дека тужителот имал звазье

книговодител и таа должиост ja вршел. Тужената страна на ту
жителот не му дала отказ затоа што евогага должност на опре
деленото работно место не [а вршел со успех, ниту била спрове
дена поетапка да се установи дека тужителот не можел со успех
да j а врши должиоста што j а заземал во тужената работна орга
низациjа. Тужителот е книговодител и со работен стаж од над
20 години. Даван-ето на отказ на таков работник затоа што според
новата систематизациjа на работните места на тоа работно место
се предвидува средна стручна школска спрема, а тужителот немал
таква, е спротивно на духот и смислата на одредбите на Законот
за работните одиоси за престанок на работниот однос поради отказ.
Новата систематизациjа може да важи само за во иднина, а имено
- не може да се прими нов работник на тоа работно место без
да ги исполнува условите од новист правилник за работните од
носи на претприjатието, вклучително и условот за стручната
школска спрема, но не и да се дава отказ, поради неисполнуван,е
на то] услов, на работник но] е затечен на гоа работно место и
со успех jа врши работата. Работникот во работната организаци] а
е рамноправен член и неговиот работен однос не може да пре
стане спротивнс на неговата волjа без оправдани и вистински
причини И основи, кои се во согласност со законот.
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При примената на законот секогаш треба да се имаат пред
вид уставните принципи врз кои се засновува секо] наш закон.
Според чл. 7 од Уставот на СФРJ, единствено работата и резул
татите од неа ja определуваат материjалната и општествената по
ложба на човекот. Според тоа, спротивно е на горното уставно
начело да се лиши еден работник од работа само эатоа што нема
доказ за свршено средно училиште, а без оглед на неговата ра
бота и резултатите ад неа. Свидетелство за свршено училиште е
претпоставка за определена спрема и во вр ска са гоа да се по
стигнат определени резултати ва работата, на несвршуваьье на
определено училиште не значи дека работникот не мажел да се
еспособи да ja врши ист ата рабата са успех, иако нема свршено
определена училиште".

(Решение на Врховниот суд на Македониjа, Рев. бр. 322/64
од 13. IX. 1965 година).

38. Во смиела на чл. 22 ст. 7 од ОСНОВниотзакон за работ
ните односи, кога судот ~e 'утврди дека конкурсот не еспроведен
според предвидената постапка, ке го поништи конкурсот И одлу
ката за избор на кандидагот или ако утврди дека кандидагот пе
ги исполнува предвидените услови, ~e ja поништи одлуката за.
изборот, но не е овластен по поништувазьето на одлуката за избор
на кандидатот да утврдува KOj друг кандидат е избран на однос
ното работно место.

Од о б р а з л о ж е н и е т о:
"Првастепениот суд го уважил тужбеноога баран.е

ниш тил конкурост на ту:женота основно училиште ва
наставник па ликавна воспитуван,е, кака и одлуката за
кандидат В. П.

Второстепенист суд [а преправил првостепената пресуда да
толку што утврдил дека по конкурсот била прим ена за наставник
по предметот за ликовнс воспитуватье В. д.

Против втарастепената пресуда е падне сена баратье за за
штита на законитаста. Врховниат суд на Македаниj а го усвоил
баран-ето за заштита на законитоста ад следните причини:

Основан е нанодот на [авниот обвинител дека второстепе
ниот суд го повредил основниот закон за работните одна си ("Служ-·
бен лист на СФРJ" бр. 17/65). Судот не бил овластен, по поништу
ван-ето на одлуката за избор на кандидатот, да утврдува июj друг
кандидат е избран на односното работно место. Во смисла на чл.
22, ст. 7 од Основниот закон за работните адноси, кога судот ке
утврди дека конкурсат не е спронеден според предвидената пос
тапка, ке го паништи конкурсот и одлуката за избор на канди
датот, а ако утврди дека избраниот кандидат не ги исполнува
утврдените услови, [а поништува самата одлука за неговиот избор.
Спаред таа, заканот не го овластил судот сам да утврдува ко] од

и го ПО'
делот за
избраниат
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кандидатите што учествувале во конкурсот е избран. За 'Гоа од
лучуваат надлежните органи во работната организацига, согласно
со статутот на односната организацига".

(Пресуда на Врховниот суд на Македонига. ГЗЗ. бр. 30/66
од 13. Х. 1966 година).

39. Работникот непратен на епецязвлизацша, во случаj на
неисполнувазье на договорот за епецизвлизвцизв, должен е да ги
врати примазъата во бруто износ, а не во нето износ.

Од образложението:
"Со оглед на факгот дека од изведените докази во постап

ката е установено дека стои вина на страна на тужениот за неиз
вршуватье на договорните обврски, првостепениот суд погрешно
го применил материjалното право, кога го одбил баратьето на ТУ
жител ската страна за сумата од 227.759,00исплатена на име при
донеси на личниот доход на тужениот, бидегйи во стварната ште
та што ja претрпела тужителската страна со неизврщуватьето на
договорот од страна на тужениот влегува како сумата за кога е
уважено тужбеното баран-е, така и погоре наведената сума, би
деjки исплатуваььето на личниот доход на тужениот повлекува.ло
и плайатье на придонеси, како, на пример, социjален придонес,
придонес на буцетот, станбен придонес, дополнителен социгален
придонес и надоместок за повластици. Ова затоа што кога се збо
рува за личен доход на еден службеник или работник, се смета
приман-ето во бруто износ, а не во нето износ. Во случаjов ТУЖИ
телската страна го исплатувала личниот доход ВО бруто износ, а
не во нето, па за обештетуватье на тужителската страна потребно
е тужениот да се задолжи да ги плати и сумите исплатени на име
придонеси на неговиот личен доход. Точно е тоа дека тужениот
од тужителот на рака примал сума во досудениот износ. Мегутоа,
тужениот, со оглед на тоа дека на оваа исплатена сума што ja
примал лично тужениот биле исплатувани и придонесите, то] се
користел оо сите права на социjалното осигуруватье, признат му е
работен стаж и се користел со сите други права што произлегу
вале од работниот однос.

При положба во кога процентот на придонесите што се ис
платувани е точно пресметан, а тужениот не го оспорувал ово]
процент, следуваше првостепената пресуда во то] дел да се пре
прави и тужениот да се задолжи да ja плати сумата исплатена на
име разни придонеси" .

(Пресуда на Врховниот суд на Македониj а, Гж. бр. 434/63 од
11. III. 1964година).
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40. За да се прераспореди работнивот на друго работно место
без негова согласвост, потребно е прераспоредуввтьета да го бара
развоjот на работниот процес и условите, што ги бара другото
место, да одговараат на стручните и другите работни способности
на работникот, но не и да има ист личен доход на новото работно
место.

Од о б р а з л о ж е н и е т о:
.Лрвостепениот суд го уважил тужбеното баран-е и реше

нието за распоредуваьье на тужителот на работното место рабо
товодител на смена М. бр. 154 од 1. Х. 1966 година го поништил
како незаконито. затоа што нашол дека туженото претприjатие
порано немало нови пагони, туку извршило само прошируватье на
старист пагон. Незаконитоста на споменатото решение првостепе
ниот суд ja нашол и во фактот дека со ништо не било констати
рано оти тужителот не можел да [а врши работата на работното
место работоводител на производи во проширените погони, како и
во тоа дека одредбата на член 31, ст. 1 од ОЗРО требало да се
примени само ако работникот на новото работно место има ист
личен доход.

Изнесеното становиште на првостепениот суд, кое е усвоено
и од второстепениот суд, е неправилно. Според член 31, став 1 од
ОЗРО работната организацига може, според баразъето на работ
ниот процес, работник от да го распореди на друго работно место
ако условите што се бараат за тоа работно место одговараат на
стручните и другите работни способности на работникот. Ова пра
во на работната организациj а стои наспроти правото на работни
нот на, таканаречената стабилност - да остане на работното место
на кое првобитно е распореден и за кое ja има потребната струч
ност и другите работни способности. Правото на работната орга
низапига од став 1 на член 31 од ОЗ РО треба да се сфати како
право кое може да догде во примена само ако се исполнети след
ниве услови: а) распоредуватьето на работникот на друго работно
место да се налага поради развоj от на работниот процес, и б) ако
условите што се бараат за новото работно место одговараат на
стручните и другите работни способности на работникот. Во слу
чагов од изведените докази е утврдено дека тужената Предил
ница извршила прошируван-е на старите погони, кое се наложило
поради прошируватьето на самиот производен процес и зголему
ван-ето на капацитетот. Тоа, пак, наложило да се извршат измени
и во систематизациjата на работните места. Оо одлуката на ра
ботничкиот совет на тужената Предилница од 6. IX. 1966 година
на местото работоводител на производната служба кое е укинато,
се отворени две нови работни места - работоводител на произ
водството и работоводител на подготовките. За овие две работни
места со актот за систематизациjа е предвидена ист а стручна
спрема. Виде[ки тужителот не учествувал на распишаниот кон
курс, тие работни места се пополнети со други лица инженери,
а тужителот со оспореното решение е распореден на работното
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место раководител на смени, за кое, според актот за системаги
зациjа, е предвидена виша стручна спрема каква што тужителот
има.

Од изложеното произлегува дека измените што ги извршила
тужената организаци] а, а посебно распоредуваььето на тужителот
на работното место работоводител на смени, биле диктирани од
развоют на работниот процес во тужената Предилница. Затоа, рас
поредуван-ето на тужителот на новото работно место не е неза
конито.

Без влиjание е и фактот што на новото работно место тужи
телот требал да прима помал личен доход од OHOj што го примал
на поранешиото работно место. Занонскиот пропис - член :31,
став 1 од ОЗРО не предвидува дека работникот не може да се рас
поредува на ново работно место за кое е предвиден помал личен
доход .од поранешното работно место. Како што се истакна погоре,
со член 31, став 1 се бара распоредуван.ето на работникот на ново
работно место да го изискува работниот процес во организациj ата
и неговото работно :место да одговара на стручните и другите ра
ботни способности на работникет . При донесуватьето на оспореното
решение тужената организаци] а ги спазила овие два законски ус
лова и затоа решението М. бр. 154 од 6. V. 1966 година за распо
редуваьье на тужителот на работното место работоводител на смени
е законито".

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, гзз. бр. 42/67
од 10. х. 1967 година).

41. Одлуката за престанок на работниот одноо не може да
се донесе додека е работникот на годишен одмор, но ако била до
несена пред да почне работникот со кориететьето на годишниот
одмор и во негово приеуство. нема повреда на неговите права, ако
писмено оформената одлука му се предаде на работникот кога
почнал да го користи годишвиет одмор.

Од образложението:
"Со нападнатите пресуди на општинскиот и окружниот суд е

повреден законот во следново : од образложението на првостепе
ната пресуда е видно, а со тоа е согласен и второстепениот суд,
дека оспореното .решение за откажуваьье на работниот однос на
тужителот било незаконито эатоа што тоа му било предадено во
времето кога се насгал на годишен одмор - 21. VIII. 1965 година,
со што бил повреден чл. 107 од озро.

Според став 1 на чл. 107 од ОЗРО работната организацига
не може против волj ата на работникот да донесе одлука за пре
станок на работниот однос, покраj другото, и за време кога ра
ботникот се наога на годишен одмор. Ово] пропис треба да се раз
бере така што работниот однос не може да се откаже додека е
работникот на годишен одмор, но не и дека во тоа време не може
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да му се предаде еден примерок од одлуката за престанок на ра
ботиист однос, што е донесена додека работникот уште не отпоч
нал да го користи одморот. Во случаjов, од изведените дока зи е
утврдено дека на 26. VII. 1965 година економската единица, во
приеуство на тужителот, одржала состанок на ко], откако е кон
статиран намален обем на работата, донела одлука да се укинат
неколку работни места, мегу кои и работното место на тужителот.
Сногага одлука економската единица [а доставила до Централата,
со предлог таа да се санкционира.

Врховниот суд наога дека од.луката за престанок на работ
ниот однос на тужителот е законита, бидетйи е донесена во вре
мето кога тужителот уште не бил на годишен одмор, т. е. на 26.
VII. 1965 година. Заклучокот на првостепениот и второстепениот
суд дека одлуката за престанок на работниот однос на тужителот
е незаконига затоа што му е предадена во времето кога бил на
годишен одмор е погрешен, затоа што е важно кога е донесена
одлуката, а не кога е таа предадена. Во случаjов е важно и гоа
дека оспорената одлука е донесена од овластениот орган на еко
номската единица на состанокот на ко] присуствувал и тужителот.
Одлуката е донесена по сестрано разгледуван-е на работата и како
заклучок дека работата на економската единица во Скопjе е зна
чително намалена, кое изискува намалувагье на неколку работни
места, мегу кои и работното место на тужителот".

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, ГЗЗ. бр. 27/67
од 31. V. 1967 година).

42. Подолго поминато време на работа од полното работно
време, прететавува само посебен услов на работа за одредтвавье
на личниот доход, годишниот одмор и сл., а не и право на вадо
месток за прекувремена работа.

Од о б р а з л о ж е н и е то:
"Општинскиот суд со пресуда, поради изостанок, го задол

жил туженото земjоделско стопанство да му плати на тужителот
на име надоместок за работа во неделните и празничните денови
во текот на 1965 и 1966 година, сумата во износ од 1.500,00 динари.

Горната пресуда ja потврдил окружниот суд со пресуда Гж.
бр. 820/67 од 1. ХII. 1967 година.

Против споменатите пресуди поднеп баран-е за заштита на
законитоста републичкиот [авен обвинител во Скопjе, а Врховниот
суд на Македониjа, ув.ажуваjКи го баразъето за заштита на за
конитоста, ги укинал нападнатите пресуди и предметот го вратил
на првостепениот суд на повторно разгледуван-е и одлучуватье
и ги дал овие причини:

Во тужбата тужителот наведува дека во текот на 1965 и
1966 Г., како продавач во продавницата за месо на тужената стра
на, работел и во неделните и празничните денови, па според не
гова проценна за ова прекувремено работен-е тужената страна
требала да му ja надомести сумата во. износ од 1.500,00 динари.
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Врз основа на овие факти наведени во тужбата, судот не
можеше да го уважи тужбеното баран,е, бидеjки тоа е спротивно
на чл. 45 од Основниот закон За работните односи. Во смиела на
ово] законски пропис, подолго поминато време на работа од пол
ното работно време прететавува само посебен уелов на работа, ко]
работната заедница го зема предвид при YTBpДYBaIЬeTo на мерилата
по кои се одредува обемст на правата според должината на работ
ното време (личен доход, годишен одмор и сл.). Според тоа, до
колку тужителот работел псдслго од определеното работно време,
тоа може да биде од влиj ание само по однос утврдуватьето на
мерилата за правото на личен доход, па тужителот не може сам,
по ево]а проценка да бара надсместок за прекувременото работен-е,
па судот не можеше таквото негово баравьв да го уважи, бидеjки
основаноста на вака поставеното баратье не произлегува од фак
тите наведени во тужбата, затоа што се работи за погрешна при
мена на материjалното право - чл. 45 од ОЗРО."

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, ГЗЗ. бр. 2/63
од 12. I. 1968 година).

4~. За неиенепиетен годишен одмор во изминатата година
работникот има право да бара вадоместок ва штета само ако бил
спречен да го користи годишниот одмор од страна на работната
организацита,

о д об раз ло ж е н и е т о:
"Првостепениот суд правилно одлучил и во врека со бара

тьето за надоместок на штета за неискористен годишен одмор во
1966 година. Неспорно е дека со правосилната пресуда на Општин
скиот суд Скопjе I во Скопjе, П. бр. 1799/66 од 7. Х. 1966 година,
односно кон средината на октомври 1966 година, тужителот се
вратил на работа во тужената работна организаци [а. До крагот
на таа година имало уште повейе од 2 месеца, и то], ако сакал,
можел да го искористи евогот годишен одмор. Тужителот би имал
право на надсместок на штета само во случа] ако барал да го ко
ристи евогот годишен одмор, а тужената работна организацига во
тоа го спречила. Бидеjки случаjов не е таков, тогаш очигледно е
дека поради личен пропуст, по свога вина, то] не го искористил
правото на годишен одмор. Со оглед на тоа, то} нема право на
надсместок на штета поради неискористен годишен одмор".

(Пресудено во Врховниот суд на Македонига во Скопjе, Гж.
бр. 637/68, од 3. I. 1968 година).
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44. Неразрешуввн.ето на работникот по истекот на отназни
от рок и рокот во Koj требало да се одлучи по приговорот против
решението за престанок на работниот однос, не се сметаат каш)
елементи поради кои работниот однос MOJКe да биде ПРОДОЛ1Кенпа
неопределено време, ако работнинет биде разрешен вецнаш по до
несувазъето на одлуната по притоворот.

Од о б р а з л о ж е н и е т о:
"Тужителите биле во работен однос со туженото претприjатие.

На 21. ХII. 1966 година туженото претприjатие донело решение за
престанок на работниот однос на тужителите, поради потратно на
малуван-е обемст на работата и укинуватьв на работното место.
Против овие решенига тужителите вложиле приговор. по ко] вто
ростепениот орган се изjаснил по истекот на рокот од 30 дена,
предвиден во чл. 122, став 2 од ОЗРО. Поради ова, пониските су
дови сметаат дека работниот однос на тужителите не престанал,

Горното правно становиште на пони ските судови е непра
вилно.

Точно е дека во смиела на чл. 122, ст. 2 од ОЗ РО надлеж
ниот второстепен орган треба да одлучи по притоворот во рок од
30 дена од поднесуван-ето на приговорот, односно од истекот на
рокот во ко] првостепениот орган бил должен да донесе решение.
Мегутоа, тоа не значи дека пречекоруватьето на ово] рок содржи
право на работникот, на кого му е откажан работниот однос, да
го продолжи то] однос или да заснове нов работен однос, како
што тоа погрешно сметаат пониските судови.

Одредбата на чл. 122, став 2 од ОЗРО треба да се толкува
поврзано со одредбата на член 124, ст. 3 од истиот Закон, во ко]а
е наведено дека тужба за работен спор се поднесува во рок од
30 дена, со тоа што рокот почнува да тече од денот кога второ
степенист орган на работната организацига бил должен да донесе
решение. Одредбата на чл. 122 ст. 2 од ОЗРО, во кота стои дека
надлежниот второстепен 'орган е должен по приговорот да одлучи
во рок од 30 дена, има эначетье само дотолку што, ако во спомена
тиот рок од 30 дена не биде донесено решение, тогаш работнивот
што го поднел притоворот може да покрене работен спор во след
ниот рок од 30 дена, по истекот на рокот предвиден во член 122,
став 2 од ОЗРО. Според тоа, со нападнатите пресуди погрецп ..ю
е применет член 122, ст. 2 од ОЗРО, кога пони ските судови из
ведуваат заклучок дека по истекот на рокот од 30 дена продол
жува работниот однос на тужителите. Ваков правен заклучок не
може да се изведе од формулацитата на чл. 122, ст. 2 од ОЗРО ео
оглед и на став 5 'Од истиют член. Поради ова, беше потребно да
се укине како првостепената, така и второстепената пресуда и
предметат да му се врати на првостепениот суд на повторно су
детье, за да може то] да испита и да утврди дали е законита
постапката и решението на туженото претприjатие за престанок
на работниот однос на тужителите, односно дали се исттолнети ус
ловите за тоа, предвидени во член 102 и 103 од ОЗРО".

(Пресуда на Врховниот суд на Македониj а, ГЗЗ. бр. 40/68 од
8. VII. 1968 година).

264



45. Кога учесникот на конкурсот барал од судот поништува
тье само на одлуката за избор, а не и поништуватьв на самата
конкурсна постапка, судот не е овластен да ja поништува и кон
курсната поетапна.

Од образложението:

"Диспозитивното начело, содржано во одредбата на чл. 2 ОД
ЗПП - дека судот одлучува во границите на баран-ето на стран
ките доага до примена и во работните спорови, бидеjки не е от
странето со ниедна одредба од специталниот Основен закон за
работните односи.

Според тоа, кога тужителот Р. Л. со свогата тужба го на
пагал конечиото решение само од причина што избраниот канди
дат А. Д. не ги исполнувала утврдените услови од конкурсот И
барал да се поништи само одлуката за неjзиниот избор, пониски
те судови правилно постапиле кога се ограничил е само на поста
венюто баран.е и го поништиле само неjзиниот избор - чл. 23,
т. 8 од ОЗРО.

Според мислетьето на Врховниот суд, само кога со туж
бата се напага конечното решение поради повреда на постапката,
па судот утврди дека конкурсот навиетина не е спронеден според
предвидената постапка, а повредата на постапката можела битно
да влиjае врз одлуката за избор на кандидатот, согласно со по
горе цитираната законска одредба ке го поништи конкурсот И

одлуката за избор на кандидатот. Значи, само кога оо тужбата
се бара и поништуватье на самиот конкурс, до колку се уважи
тоа барагье од страна на судот, ке се поништи и одлуката за
избор на кандидатот, иако такво баран-е немало бидеjки оо по
ништуватьето на конкурсот се поништуваат и сите правни по
следици што поништениот конкурс ги создал. Во таков случаj
работната заедница повторно треба да распише конкурс, бидегйи
на друг начин не може да го пополни работното место. Оттука и:
произлегува заклучокот дека судот не е овластен во работните
спорови самоинициjативно, по службена должност, да го пониш
тува и конкурсот и во случаj кога тоа тужителот не го бара со
тужбата".

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Гзз. бр. 39/71 од
3. IX. 1971 година).
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46. Кога органет на управувшье Jie го повлече конкурсот
за избор на упразнеготе раководно место во работната организа
циjа, пред да се изврши избор по конкурсот, пе едозволена туш
ба за поништуван,е на конкурсната постапка, бидеjJiи со повле
нуватьето на нонкурсет не била донесена никаква одлука,

Од о б р а з л о ж е н и е т о:
"Првостепениот суд утврдил дека тужената страна на

20. IX. 1969 година донела одлука за распищувагье на конкурс за
пополнуваьье на работно место "управник на филиjала". По рас
пишаниот конкурс се приjавиле повейе кандидати, мегу кои и
тужителот. По заклучувагьето на конкурсот, а пред да се изврши
избор на притавените кандидати, управни от одбор на тужената
страна на 12. ХII. 1969 година одлучила да го повлече конкурсот.

При ваква положба, пониските судови потрешиле кога :м:е
риторно одлучувале во СПОРОТ. Имено, во смисла на чл. 24 од Ос
новниот закон за работните односи дозволен е приговор, како и
работен спор, поради повреда на утврдената постапна за спрове
дувагье на КОНКУРООТ, но само ако бил спроводен избор по распи
шаниот конкурс. Во случаj ов не е спорно дека таков избор не е
извршен, затоа што уште пред да се спроведе изборот конкурсот
бил повлечен, па материjалите од приjавените кандидати на кон
курсот не биле ни разгледувани.

Со нападнатата пресуда е сторена битна повреда на одред
бите на процесната постапка предвидена во чл. 343, ст. 2, т. 2 ОД
ЗПП, бидеjки е одлучено за бараьье кое не спага во судска на.ц
лежност. Имено, не е дозволено поднесувшье на тужба за рабо
тен спор, за поништуваьье на конкурсна постапка кога поради
повлекуван-ето на конкурсот не е донесена никаква одлука, па
во смиела на цитираниот чл. 24 од ОЗРО не постодат ни услови за
водегье на работен спор".

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, ГЗЗ. бр. 27/71 од
21. V. 1971 година).

47. Кога работник от бил примен по конкурс на определено
време на работното место учител, кое според систематизациjата
на училиштето е предвидено како постоjапо работно место и ра
ботниот одпос бил продолжен и во наредната учебна година, а не
се работи за оспов по KOj може да се заенове работен однос на,
определено време, се смета дека работникет засновува работен
одное на неопределено време.

Од о б р а з л о ж е н и е то:
"Кога тужителката била примена на определено време на

работно место, кое според систематизациjата на туженото училиш
те, прететавува работно место од траен карактер и гоа по раепи
шаниот конкурс уште во учебната 1966/67 година, па таквата нег-
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зина работа продолжувала и во наредните учебни години, се ДО
31. VIII. 1970 година, очигледно е дека треба да се прими оти ТУ
жителката эасвовала работен однос на неодредено време, и тоа
уште со стапувагьего на работа во 1966 година. Во никоj случа]
не може да се толерира ваква незаконига работа на туженото
училиште, бидеjки во принцип, систематизираните работни места
треба да се пополнуваат со работници на неодредено време, а во
законот е изрично предвидено кога работникот може да етапи на
работа на опредено време, според случаите предвидени во одред
бата на член 27, ст. 2 од ОЗРО".

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, ГЗЗ. бр. 79i72
од 4. ХII. 1972 година).

48. Пако работникет бил вратен на работа поради незаконит
престанок на работниот однос, за изгубената заработувачка за
времето на болувазъето одговара комуналниот завод за социзално
осигуруван,е според Основниот закон за здравстаено оеигуруван.е,
а не работната организациза, освен ако работникот тоа право го
изгубил спрема комуналниот завод по вина на работната орга
низациjа.

Од образложението:
"Ако на работникот поради незаконита одлука на работната

организациj а за престанок на работата не му било овозможено да
работи, му припага право на надсместок во висина на неисплате
ниот личен доход, само за она време за кое то] бил способен за
работа. За времето за кое работникот, поради болест, не би можел
да работи, то] има право на надоместок наместо личен доход
според прописите на Основниот закон за здравствено осигуруватье.
Доколку правото на ово] надоместок наместо личен доход, според
прописите на ОСНОВНИОТзакон на здраветвеното осигуруватье на
работниците, го изгубил поради незаконито постапуван,е на работ
ната организацига, тогаш то] има право од работната организа
ци[а да го бара само то] надоместок, а не надоместок во висина
на целиот личен доход.

Според тоа, доколку во спорниот временеки период од 1. х.
1965 до ЗО. IX. 1971 година тужителот бил на болуватье и бил не
способен за работа, тогаш надоместокот за време на болуван-ето
тужителот треба да го бара од надлежниот комунален завод за
социтално осигуруватье, а ако правото на ово] надоместок тужи
телот го изгубил по вина на тужената работна организациj а, то
гаш ова право тужителот ке може да го остварува спрема туже
ната страна, но само во висина на надоместокот наместо личен до
ход - според пролисите на Основлист закон за здравствено оси
гурувюье".

(Решение на Врховниот суд на Македониj а, Гж. бр. 495/72
од 1З. Х. 1972година).
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49. Градителите на индивидуална станбена згрвда на една
парцела не стекнуваат право на користе~е на реален дел на пар
целата, туку само право на користен.е на парцелата како недеиива
целина. Во случаj на несоглвсувавьв за нористен-ете на парцелата,
одлучува надлежниот опшгинеки суд во венлроцесна поетапна.

Од о б р а з л о ж е н и е т о:
"Првостепениот суд правилно одлучил кога го одбил како

неосновано баран-ето на тужителите - да се утврди дека тие
имаат право на реална половина од спорното дворно место пред
атрадата во кога етранките имаат свои етанови. Ова од причина
што во смиела на чл. 6 од Законот за сопственост на делови од
згради, ако зграда во етажна сопетвеноет, кога е подигната на
градежна парцела во општествена сопственоет, секо] сопственик
на посебниот дел од зградата има тратно право на користен,е на
градежната парцела на кога е подигната зградата. Начинот на ко
ристеlЬе на оваа градежна парцела странките го уредуваат спогод
бено, како што тоа впрочем, тие го сториле по однос на делот од
градежната парцела што се наога зад зградата. Донолиу етранките
како сопственици на станови во зградата во етажна сопственост
не можеле да се еогласат како да го користаг делот од парцелата
пред куката, тогаш, во смиела на чл. 31 од цитираниот закон, тре
бало да се обрнат до надлежниот суд во вонпроцесна постапка да
го регулираат прашатьето за користеьье на спорниот дел од гра
дежната парцела".

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Гзз. бр. 32/71 од!
4. VI. 1971 година).

50. Пако на jaBHa продажба било означено дека се продава
и била продадена индивидуална станбена эграда, без да се означи
За правото на нориетен.е на земзиштето, со кгпгввэьето на згра
дата купувачот се стекнал и со право на кориетезье на земjиштето
на кое била изградена вградата.

Од образложението:
"Жалбениот навод на тужителите дека во огласот за про

дажба не стои дека се продава и дворното место, туку само спорна
та кука, не значи дека тужените немаат право на користеьье на
ова дворно месго, туку дека такво право имале само тужителите,
како што тоа неосновано се тврди во жалбата.

При неспорна пюложба дека куката на [авна продажба ja
купил тужениот и по то] основ станал сопственик на оваа кука,
то] во исто 'време има и право да го користи дворното меето на
кое се наога оваа кука.

Ова произлегува од одредбага на чл. 6 од Законот за одре
дуван,е на градежното земjиште во градовите и населбите од град
ски карактер, а според ко] законски пропие сопственикот на згра-
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дата стекнува и право да го користи земгишгето што се наога
под зградата и земjиштето кое е потребно за редовно употребува
ьье на зградата. Правото да се користи ова земjиште трае додека
постои зградата на тоа земjиште и ова право не може посебно
да се пренесува. Кога се пренесува правото на сопственост врз
зграда кога се наога на земjиште на кое постои право на корис
тегье, тогаш на сопственикот на зградата преминува и правото
на користен.е на земj иштето.

Истиот занлучон може да се изведе и од чл. 38 од Законот за
промет со земjиште и згради, според ко] законски пропис, со пре
несуван-его правото на сопотвеност на зградата се пренесува и
правото на користен-е на земjиштето, без оглед на тоа дали пре
несуван-ето на правото на користен-е на земjиштето било дого
ворено. Од ова произлегува дека не е можно, ниту едозволено,
пренесувазье правото на сопственост на зграда без да се. пренесе
и правото на користетье на земjиштето на кое се наога зградата
и кое е потребно .эа редовна употреба на зградата.

Ова не значи дека во случаj ов на спорното дворно место
немаат право на '-користеIЬе и тужителите. Имено, не е спорно
дека се тие сопственици на двете соби што се изградени до сама
та зграда на истото дворно место. па според тоа, согласно цитира
ните законски прописи, и тие имаат право да го користат истото
дворно место. ова произлегува и од аналогната примена на чл.
6 од Законот за сопственост на делови од згради. Според цитира
ниот законски пропис, ако зградата, кога е подигната на земjиш
те во општествена сопственост, претставува етажна сопственост,
тогаш секо] сопственик на посебниот дел од зградата има право
на -)користеIЬе на градежната парцела на кота е подигната згра
дата".

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Гж. бр. 95/71 од:
26. П. 1971 година). .j;.',

51. !{ога дел ОД порапешните сосопетвеници па градежпото
неизградено земзиште со градежна дозвола изградиле семеша
етанбена зграца, другите поравещни сосопствепици го изгубиле
правото па кориететье на своите идеални делови на неа,

Од образложението:
"Жалбата на тужителите е неоснована.
Имено, при правилното утврдуватье дека тужителите знае

ле оти тужените ja граделе свогата нова семеша станбена зграда
на местото на порано срушената заедничка семеша зграда, и дека
без никакво протестираьье дозволиле 'тужените да ja изградат згра
дата, првостепениот суд правилно нашол дека тужбеното барагье
на тужителите за признаван-е право на тра] но користеьье на една
идеална четвртина од спорното дворно место е неосновано и пра
вилно псстап:ил кога како такво го одбил. Ова поради тоа што
спорното дворно место прететавува национализирано градежно не-
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изградено земjиште, на кое тужените, со одобрение од надлежниот
општински орган, изградиле семезва станбена зграда, а според чл.
6, ст. 1 од Законат за определуван,е на градежното земjиште во
градовите и во населбите од градски карантер. сопственикот на
зградата стеквува право да го користи земjиштето што е под
зградата и земjиштето што е потребно за неjзината редовна упо
треба. Следствено, од оваа закон ска одредба несомнено произлегу
ва дека не може да им се признава право на тра] но користене
на тоа земjиште, односно на дворното место, кое служи за ре
довна употреба на предметна та станбена зграда, и на другите по
ранешни сопственици на тоа неизградено земj иште, бидеj ки тие
не се истсвремено и сосопственици на изградената семеша стан
бена эграда. Тужителите би имал е само право на надоместок за
нивниот дел од национализираното градежно земjиште, како пора
нешни оопственици, доколиу од тоа свое баран-е не се откажале
во корист на тужените.

Од овие причини, а врз основа на чл. 356 од ЗПП, следу
ваше жалбата на тужителите да се одбие како неоснована, а об
жалената пресуда се потврци како правилна и на закон эасно
вана".

(Пресудено во Врховниот суд на Македониjа, Гж. бр. 690/73).

52. Постои погрешна примена на материjалното право ако
судот прима дека брачниот другар нема право на сопственост по
основ на пвидонее на приповевиет имот во текот на бракот, затов
што тапиаата или договерот за купопродажба гласеле само на име
то на другиот брачен другар.

Од образложението:
"Судот при повторното разгледуван.е на делото треба да

има во предвид дека целиот имот ко] сопрузите го стекнале со
работа во текат на бракот е нивен заеднички имот. Колкав е де
лот на секо] од нив одредува судот, ако сами не го регулираат
то] однос. Во таков случаj делот на секо] од нив се определува
според неговиот придонее во стекнувагьето на то] имот. Притоа
треба да се води сметка не само за заработувачката на секо] од
нив тука и за помошта од едниот брачен другар на другиот, за
воден-ето на домайинството, за одгледуваььето на децата, за во
ден-ето сметка и одржуватьето на имотот и секога друга помош во
домакинството и надвар од него. Според тоа, не можел судот да
нагде дека магката на тужителите немала никаков придонее во
приновениот имот во текст на брачната заедница на нивната маг
ка со нивниот татко. Магкага на тужителите правото на сопстве
ност на дел од приновениот имот, сразмерно со неjзиниот придо
нес, го стекнала по силата на законот и нема никакво значетье
што тапигага и договорите за купопродажба гласеле на името на
нивниот татко. Според тоа, спротивно е на материjалното право
становиштето на првостепениот суд дека магката на тужителите
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немала право на сопственост по основ на придонее на приновениот
спорен имот во текот на бракот со нивниот татко, затоа што та
пиjата и договорите за купопродажба гласеле само на името на
нивниот татко".

(Решение на Врховниот суд на Македониjа, Рев. бр. 254/64 од
16. IX. 1964 година).

53. Кога странките се договориле заедвичии да изградат де
ловна простовиза од привремен карантер и ja изградиле, иако
градежната дозвола гласи само на името на една од етранните,
двете странки се сосопственици на обjектот, а ве само ва матери
jалот, се додека постои обjектот.

Од образложението:
"Правно правило на имотното право е дека кога постои со

гласност на волjите да се гради заеднички обjект, се смета дека
е сопственост на договорачите на рамни делови, ако поинаку не
било договорено.

Фактот дека е во прашан.е обjект од привремен карактер,
нема никакво значен,е. Додека постои обjектот, то] е сопственост
на оние што го изградила за себе, бидеjки таква била нивната
волjа. Затоа, тужителката има право да бара да и се признае
право на сопственост и владение на една идеална половина од
спорната деловна просториjа - барака. Според тоа, погрешно на
шле пониските судови дека тужителката имала право на сопстве
ност на една идеална половина од материjалот на деловната про
сториjа. Вакво право на тужителката можеше да и се признае
само во случаj ако деловната просторига беше срутена. А бидетйи
деловната просторига се уште постои, тужителката има право на
сопственост на една идеална половина од неа".

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, ГЗЗ. бр. 51/74
од 4. IX. 1974година).

54. Кога странките при купуваlЬето ва етапот немале свои
заштеди, а станот го купиле со кредит и со помош на едниот бра
чен другар од работната организацита, - учеството на странките
во таа придобивка се пресметува според помошта што едниот бра
чен другар ja добил од работната организапиза како негов ис
клучив придонес, а потрошувачките и инвестиционите кредити
што ги еклучиле странките се сметаат заеднички придонее ла
дващата брачни другари,

Од образложението:
"Од изведените докази на неспорен начин е утврдено де

ка спорната кука и спорните ствари претставуваат брачна при
добивка, бидеjkи се набавени со работа за време на траезъето на
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·брачната заедница на странките. По катастрофалниот земjотрес,
што на 26. VII. 1963 година го зафати градот Скопjе, странките го
.добиле спорниот монтажен стан. За оваа цел тужениот од Друш
твото на композиторите на Македониj а во Сноп] е добил помош
во износ од 800.000 стари динари, додека другите средства од
4.000.000 ст. динари ги добил како кредит од Комерциjално-инве
стиционата банка во Скопjе, со камата од lо()/о, со рок на врайатье
'од 40 години.

При овие неспорни факти, првостепениот суд правилно го
лрименил чл. 8, ст. 2 од ОЗБ кога, утврдувагйи го придонесот на
секо] сопруг одделно, нашол дека тужителката има право на соп
ственост на монтажната кука на 5/12 - идеални делови. Во слу
чаj ов нема никаква важност фактот што кредитот од 4.000.000
,Динари е земен на името на тужениот. Тужителката и тужениот ка
ко брачни другари, до земjотресот живееле во еден стан, ко] потоа
станал негоден за живеен-е. Затоа, како и на сите настрадани, и ним
им е дадена спорната монтажна кука, кога подоцна ja купиле. От
платата на ануитетите, додека траела брачната заедница, е вр
шена од заеднички средства на странките, што тие ги остварува
ле на своите работни места. Според тоа, правилен е заклучокот
на првостепениот суд дека кредитот за купувагье на монтажната
кука претставува заедничка обврска на странките. Од тие при
чини, во отплатата на остатокот од кредитот, треба да учествуваат
и двете странки, сразмерно на своите делови".

(Пресудено во Врховниот суд на Македони]а, на ден 14. IX.
1970 година, под Гж. бр. 380/70).

55. Наследниот надвижен имот и на ко] и да било друг на
чин стекнат недвижен имот во нашата земjа од странски држа
вjани, што го имале на ден 28. IV. 1948 година, бил национализи
ран и на то] имот го изгубиле правото на сопственост соглвсно
.Законот за изменуватье и дополнувыье на Законот за нациовали ~
зациjа на приватните стопански претпризатиза,

Од образложението:
"Првостепениот суд правилно 1'0 применил материjалното

право кога го одбил, како неосновано, баразъето на тужителот за
признаватье право на сопственост на една идеална половина Оод
спорни от имот по основ на наследство од неговиот татко. Имено,
согласно чл. 135 од Заковот за наследуватье, оставината на умре
ниот преминува, по силата на законот, на неговите наследници 130
момент от на неговата смрт. Според тоа, уште во 1940 година, кога
умрел таткото на тужителот, делат од оставината на ко] тужите
лот имал право, уште тогаш, по сила на законот, преминал на него,
како еден од наследниците.

Согласно чл. 3 од Законат за изменуватье и дополнуваьье на
Законот за национализацига на приватните стопански претприjа
тиjа, со денот на влегуватьето во сила на ово] закон, се .национа-
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лизирани и преминал е во општествена сопственост сите недвиж
ности што биле во сопотвеност на странски државjани, странски ус
танови и странски приватни или j авноправни лица. Ово] закон вле
гол во сила на 28. IV. 1948 година ("Службен лист на ФНРJ", бр,
35/48). Видезки е неспорно дека при влегуваььето во сила на споме
натиот закон тужителот бил странски држав] анин, затоа спорниот
имот уште тогаш, по силата на законот преминал во општествена
сопственост".

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Гж. бр. 392/71
од 26. VПI. 1971 година).

56. Со еднострана изjава за откажува;lЬе од правото на еоп
ственост на земjоделски имот во корист на општествената эвед
ница, се стекнува правото на општествена сопетвеност, додека со
договор за подарок општествената заедница отекиува само пра
вен ОСНОВза прибавувщье на општествена сопственост.

Од о б р а э л о ж е н и е т о:
"Точно е тврдетьето изнесено В'0 баран-ето за заштита на

законитоста дека според правните правила на облигационото пра
во, писмениот договор за подарок е полноважен и без предаван-е
на подаренист предмет и како таков ужива судска заштита, но
тоа не значи дека врз основа на ваквиот договор предметот на до
товорот преминува во сопотвеност на подаропримачот во моментот
на склучувагьето на договорот, па дека самиот писмен договор за
подарок има значен,е на предаван-е во владение на подарениот
имот, како што тоа погрешно смета [авниот обвинител.

Правното правило на параграф 564 од СГЗ, на кое се пови
кува jавниот обвинител, упатува само на ТОа дека подаропри
мачот може по судски пат да бара иэвршуван.о на договорот за
подарок доколку е то] склучен во писмена форма. При усно склу
чуван,е на договор за подарок, кога предметот на договорот не е
предаден, не може подаропримачот да бара принудно извршува-
1Ьена таквиот договор.

Во случаjов, според ова правно правило, тужената општи
на, како подаропримач на спорниот имот врз основа на ПИСМеН
договор за подарок била овластена по судски пат да бара извр
шуван.е на договорот, односно предаван,е на спорниот имот и из
вршуватьв преносот на правото на сопственост.

Договорот за подарок, составен во писмена форма, претста
вува само правен основ врз основа на ко] подаропримачот може
да изврши упис во таписките книги, бидегйи тужената општина
тоа не го сторила, ниту пак го имала кога и да било во владение
спорниот имот, таа не станала сопственик на ово] имот, бидеjки
недостасува начин на стеннувагье (модус аквиренди) одноено за
прибавуван.е право на сопотвеност на недвижен имот.
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Според чл. 61 од Законат за промет со эемгишта изгради,
граганите и граганскоправните лица можат и со еднострана изjа
ва да се откажат од правото на сопственост на земjоделски имот
во корист на општествената заедница. Ово] законски пропие прет
етавува исклучок од тоа кога може да се засновува општествена
еопственост на земjоделски имот уште пред да се изврши упис во
земjишните книги (ка] нас во таписките книги).

Мегутоа, во ОВО]спор не станува збор за откажуватье од
правото на сопственост на земjоделски имот со еднострана изj ава
во смиела на чл. 61 од Законот за промет со земjишта и эгради,
туку станува збор за договор за подарои. КО] е двостран договор
и изразува согласна вол]а на странките за да се предаде, односно
прими како подарок спорниот имот".

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Гзз. бр. 47/69 од
29. IX. 1969 година).

57. Кога сопственикот отвора прозорец на sидот од евотата
KyJia, ко] овозможува поглед во KyJiaTa и дворот на соседот, нема
злоупотреба на правото.

Од образложението:
"Според правилата на имотното право, кога сопственикот на

куката отвора на неа прозорец ко] гледа во куката и дворот на
сеседот - нема злоупотреба на правото. Ова поради тоа што во
таков случа] не станува збор за стварна службеност за да може
судот да го осуди тужениот на затвораэье на прозорецот, отворен
на видот од неговата кука, а КО] овозможува поглед во куката и
дворот на тужителот, бидеjки правото на службеност претиоста
вува употреба на туга ствар односно неjзино користезье, Кога ту
жениот отвора прозорец на видот од свогага кука, то] врши упо
треба на своето право qui sou inre uttitur, neminem laegit, па со
употребата на ова свое право' не го навредува тужителот ниту, пак,
му попречува во ИСКОРИСТУВа:ЕЬетона неговото право на евогот
имот, Т.е. на ТО] начин со ништо не го ограничува тужителовото
право на сопственост односно не го спречува тужителот во упо
требата и располагаььето со евогот имот, ниту СоО тоа тужениот го
искористува имотот на тужителот за да може да се потави праща
н.е за правото на службеност".

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, ГЗЗ. бр- 59/74 од
4. IX. 1974 година).
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58. Не може да се бара право на сопственост на пари, кога
не станува збор за нумизматички пари или пари означени под
броj и сериjа. Побарувазьето на пари прететавува облигационо
право - врайвн,е на одредена сума по еден правен основ.

Од образложението:
"Правото на сопственост е стварно право и за пари може да

се досудува, кога станува збор за одредени пари како такви, како
ствари или банкноти означени под бро], сериjа и слично, а не
кои служат како платежно средство како мерило за вредноста.
Овде очигледно не станува збор за одредени пари како ствари,
туку станува збор за пари како платежно средство, во случагов
за едно побаруватье, една облигациj а по правниот основ-неоснова
но збогатуван.е, затоа што сумата од 20.000,00динари останала без
правен основ. ка] тужената и за неа постои обврска да му за вра
ти на тужителот, а не и обврска да врати одрадени банкноти, оние
што ги примила, эатоа што тие пари немаат нумизматичка вред
ност, не се ствари, ниту се означени под броj и серига, туку се
платежно средство во прометот. Побаруван.ето на пари кои слу
жат како платежно средство во прометот не е стварно право,
туку облигацига, па затоа следуваше пресудата да се преправи
дотолку што тужената се задолжува на тужителот да му врати
20.000,00 динари по основ на неосновано збогатувю:ье, эатоа што
таа сума ка] тужената останала без правен основ".

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Гж. бр. 753/69
од 9. П. 1970 година).

59. Со експроприjациjа се етеннува право на општествена
сопственост на недвижен имот од моментот кога реruението за eKC-~
проприjациjа ке стане правоеилно, а не од моментот на уписот
на гоа земjиruте во' таписките квиги, Ако по правосилноста на
решението за експропризациза настапи оштетуввтье на имотот по
ради виша сила, ризикет во таков случаj го поднесува корисни
кот на експроприjациjата, а не поранешвиот сопственик.

Од образложението:
"Во случаjов не е спорно дека со решение на Одделението

за управни работи на Секретариjатот за општа управа и финан
сии на НО на Скопска околиjа, бр. 03/3-4943 од..4. IV. 1963 година,
имотот на тужениот бил експроприран во корист на тужителот и
дека странките склучиле спогодба со ко]аодредиле надоместок за
експроприраниот имот во износ од 3.000.000динари, ко] надсместок
тужениот го примил. Исто така, не е спорно дека куката била по
доцна оштетена од земjотресот и дека со решение на Градското
собрание на Скопjе, бр. 04-4943/63 од 25. VI. 1964 година, спорната
кука била деекспропирана. По прашането ко] треба да jа поднесе
штетата на куката, предизвикана од земjотресот, првостепениот
суд правилно заклучил дека таа треба да за поднесе тужителот.
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Ова затоа што согласно чл. 3 од Законот за експродриjациjа, со
експроприjациjата недвижноста се пренесува во општествена соп
ственост, па бидегйи решението за експроприjациjа станало пра
восилно пред земjотресот, правото на сопственост веке било пре
несено од тужениот и куката преминала во .општествена сопстве
ност, така што штетата настанала за време кога куката била оп
штествена сопственост. Со оглед на тоа дека е извршена деенспро
приjациjа и на тужениот пак му е пренееена куката во еопстве
ноет, првостепениот суд правилно заклучил дека на тужениот ку
ката треба да му биде вратена во состоjба каква што била пред
пренесуван-ето во општествена сопотвеност.

Судот го ценеше жалбениот навод дека куката не преминала
во општествена сопственоет, бидегйи не била заведена во тапис
ките книги, што било УСЛОвза стекнувагье на сопотвеност на не
движен ИМОТ, како и поради тоа што тужителекото претприjатие
не га примило куката во владение, бидеjки во неа поетогано жи
веел тужениот, но го одби како неоснован, затоа што кога се стек
нува сопственост по основ на акспроприjациjа, тоа станува со пра
восилноста на решението за експроприj ациj ата, а не со уписот во
таписките книги, на што укажува чл. 3 од Законот за експропри
jациjа. Прашан-ето во чие владение бил ИМОТоОтне е битно за
стекнуван,е право на сопственост на недвижни отвари".

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Гж. бр. 692/65
од 20. IV. 1969 година).

60. На имотот стекнат во текот на бракот со одделни сред
ства на брачните другари, а не со работа, се применунаат прав
ните правила на имотното право, а имено, на чие име естекнат
имотот се смета дека е негов, доколку пе се утврди дека брачните
другари се договориле имотот да биде вивна сопственост.

Од образложението:
"Во случагов не е спорно дека трите парцели од имотот под

1 во диспозитивот на обжалената пресуда се прибавени за време
траезъето на брачната заедница мегу тужениот и покоjната М. Ме
гутоа, оваа околност се уште не значи дека то] имот прететавува
нивен заеднички имот. Во смисла на чл. 8 од ОЗБ, како заеднички
имот ее смета само оно] имот што брачните другари го стекнале со
работа во текот на бракот. Имотот стекнат во бракот сооодделни
средства на брачните другари не може да се смета како заед
нички имот. На имотот стекнат во текот на бракот со оддепни
средства на брачните другари се применува правното правило на
имотното право и за сопственик на имотот се смета оно] на чие
име е прибавен ИМОТоОт,доколку не се утврди дека брачните дру
гари се договориле - постигнале согласност на волjите тие :да
бидат сосопственици на вака прибавениот имот. При повторното
разгледуван.е и одлучуваrье по ово] спор, првостепениот суд треба
да утврди не само со чии средства е купен спорниот недвижен
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имот, туку треба да се утврди и потеклото на тие средства. Ако
средствата со кои е купен имот от во текот на брачната заедница
потекнуваат од работата на брачните другари, тогаш то] имот
прететавува заедничка придобивка на брачните другари. Пригоа
се земаат предвид не само непосредно остварените приходи во
текот на бракот, туку и придонесот што го дава едниот брачен
другар на другиот, придонесот за водетье на домакинството, гри
жа за одржуваьье на имотот и секо] друг облик на работа и (;0'
работка во управуватьето, одржуватьето и эголемуватьето на заед
ничкиот имот - чл. 8 ст. 2 од ОЗЕ".

(Решение на Врховниот суд на Македониjа, Гж. бр. 425/68
од 9. ХП. 1968 година).

61. Вонбрачниот другар нема право на дел од стекнатиот
имот во вонбрачната заедница, Ако, пак, волjата на странките била
да биде заедничко тоа што го градат, по то] ОСНоввонбрачниог
другар може да претендира на дел од эведнички етенватиот имот.

Од образложението:
"Првостепениот суд го уважил тужбеното бараэье на ТУЖИ

телката и утврдил дека е таа сопственик на една идеална поло
вина од спорната кука, бидеjки странките живееле во вонбрачна
заедница повейе од 20 години и во текст на таквата заедница била
изградена спорната кука со придонее на обете странки, ко] бил
рамен.

Ваквото правно мислене на првостепениот суд е погрешно,
бидеjки само брачните другари во текот на бракот со работа мо
жат да стекнуваат заеднички имот, а не и лицата што живеат во
вонбрачна заедница. Според тоа, нема место за примена на одред
бите од Основниот закон за бракот по однос на имотните одиоси
на брачните другари, по аналогига и на имотните односи на ли
цата во вонбрачна заедница. Во вонбрачната заедница имотот е
на оно] ко] сам го прибавил за себеси. Доколку во вонбрачната
заедница е стекнат имот, жената може и има право да претендира
само на надсместок по основ на неосновано збогатуван,о.

Метутоа, и жената може и има право да претендира на пра
вото на сопотвеност на имот стекнат во вонбрачната заедница само
и доколиу се установи дека мегу таквите лица постоела заедничка
согласна волга имотот да се купи или изгради за дващата.

Следователно, бидегйи првостепениот суд не иепитувал дали
мегу тужителката и тужениот постоела согласност на волтите
спорната кука да ja градат и изградат за дваjцата, обжалената
пресуда следуваше да се укине и предметот да му се врати на
првостепениот суд на повторно суден,е, за да се разj аснат и оце
нат решавачките факти, Оодкои зависи и основаноета на бара
н-ето."

(Решение на Врховниот суд на Македониjа, ГЛ{, бр. 493/67
од 28. XI. 1967 година).
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62. Кога во текот на брачната заедница се реновира куката,
сопственост на едниот брачен другар, и тоа од средствата стекнати
во текот на брачната заедница, другвот брачен другар не може
на спорната кука да има право од стварно-правен карактер, туку
само од облигационен, т. е. само право на парично побарувап.е
еразмерно На придонееот во подобэувазьето па куката.

"у о д об раз л о ж е н и е то:
, f "Точно е дека согласно чл. 10 од ОЗБ имотот што брачните

другари го стекнале со работа во бракот е нивни заеднички имот,
а уделот на секо] брачен другар се одредува според неговиот при
донес, мегутоа, првостепениот суд погрешно утврдил - што се
смета како заеднички имот на странките и какво е правото на
брачните другари на то] имот. Така, првосгепениот суд и признал
право на сопотвеност на тужителката на една половина од рено
вираниот дел на куката. Таквото становиште на првостепениот
суд е погрешно. На тужителката не и припага стварно право на
куката. Куката не може да се смета како заедничка сопственост
на странките стекната со работа во бракот, затоа што не е спорно
дека куката ja наследил тужениот од евогот татко, астранките
извршиле само подобруваьье на неа во 1956 година, го срушиле
предниот sид на фасадата, а потоа го превидале со тули и вар,
направиле скалиште, ставиле три нови врати, на две соби ставиле
под, една просториjа ja приспособиле за ку [на, а зад куката на
правиле помошна просторига. Куката како обjект останала, па
бидегйи тужениот стекнал сопственост на неа по основ на наслед
ство, таа останува негова сопственост. СО тоа што куката е рено
вирана во текот на бракот од средствата стеинати со работа на
странните, во кое имала придонее и тужителката, таа би имала
право само на парично побаруван.е сразмерно на неjзиниот при
донес во подобруватьето на куката, а не и право на сопственост.
Единствено простори] ата што "~~ зад куката, треба д~c-.:::.c=e_
утврди дали ЧШ~,'r_ставУ!З9:.ш_НО]L_.l1)_адежен_дбje.:.~1',__ВO K.aj случаj ту
жителката би имала право на сопотвеност на соодветен дел од TOj'OO~~---~ ------.-------~--.

'-------
(Решение на Врховниот суд на Македониjа, Гж. бр. 875/65

од 5. IX. 1966 година).

63. Во случаj кога па несемнен начин Ке се установи дека
лицете-купувачет го купил педвижниот имот за имотната заедни
ца, на Koja е член и то], и тоа со средства на заедвицата, тоа лице
не може по однос на другите заедничари да го бара TOjимот само
за себе само од причина што во догеворот за купопродажба фи
гурира то] како купувач.

Од о б р а з л о ж е н и е т о:
"Стои фактот дека мегу странките постоела имотна заед

ница кога се купени спорните имоти. Toj факт непобитно го утвр
дил првостепениот суд, а против него не изнел никакви причини
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ни второстепениот суд. Без оглед на тоа што на таа и таква заед
ница не може да и се признае свогство на порано посгогната се
ие] на задруга и што, од друга страна, нашиот правен передок не
познава таква заедница како определена правна категорига, таа
не може како таква, особено кога се поставува прашан.ето за раз
решаван-е на мегусебните одиоси на членовите од таквата заедни
ца, напално да се занемари и да не и се даде никакво значен-е.
Кога во животот на луfето и денес посто] ат одиоси слични на
семе[на задруга, кои се одржуваат било поради навика, поради
преостанатото почитуван-е на старите односи и обичаи, било по
ради извесна звостанатост или стварна практична потреба, тогаш
тие и такви односи не можат да се занемаруваат и да не им се
даде потребното эначетье, но не како на правна категорига, туку
како на правен факт. Оттука, при оценуваььето на наводите на
странките и на изведените докази треба да се води сметка и за
ово] правен факт, па и во светлината на то] факт се оценуваат
и определени правни работи, кои некои од членовите на заедни
цата ги презел за времето додека траела заедницата. Секога изо
лирана оцена на наводите и доказите надвор ОД одрадени односи,
неминовно води кон непотполно утврдуван,е на фактичката по
ложба, а паралелно со тоа и не дава целосна и сигурна потпирка
за пресудуватьето на работата.

Точно е становиштето на пониските судови дека во ваква
случаи треба да се тргне од презумпциjата дека ceKoj OHOjKOj по
пат на договор за купопродажба прибавува неко] имот и како
купувач е означен во формалното писмено-договорот, имот от го
прибавува само за себе. Мегутоа, тоа уште не значи дека не може
да се докажува спротивното од тоа, а имено дека имотот е купен
за заедницата и со· средства на заедницата.

3атоа, не се единствени и единствено релевантни факти за
расправан-ето на спорат и односите мегу процесните странки оние
факти што би произлегувале само од писменист договор за купо
продажба на спорните недвижности, Напротив, има и други -
надвор од писмениот доказ, Тоа е, пред се, заемниот однос што
постоел мегу процесните странки и нивната изразена волга дека
определени односи ги примал како такви - во ко] правец бил
поставен и основот на тужбеното бараьье.

Следователно, за правилното одлучуватье на спорот е по
требно да се испита и утврди каква била волгага на странките при
купуван-ето на спорните имоти, дали тие се купени за заедницата
или само за тужениот, па во зависност од тоа и да се донесе соод
ветна одлука".

(Решение на Врховниот суд на Македониjа, Рев. бр. 59/65 ОД
10. VI. 1965 година).

279



64. Кога тапиjата гласи на едно лице, а имотот ОД издава
тьето на тапитата и пред тов го владее друго лице, владетелот на
имотот пе го изгубил правото на еопетвеноет со изцаватьето па
тапитата и сеногаш може да бара поништувазьв на тапиjата Koja
гласи на лице кое никогаш пе го имало имотот во владение.

Од образложението:
"При изнесената фактичка положба, кога нецобитно е утвр

дено дека од 1944 година тужениот непречено ja владее нивата,
првостепениот суд правилно ги применил правните правила на
имотното право кога го одбил како неосновано тужбеното баратье
на тужителите, а истовремена го уважил пративтужбенота бара
н.е на тужениот и тапиjата Р. бр. 1500/47 од 22. VП. 1947 гадина,
кога се одвесува на спорната нива, ja поништил.

Неаснован е жалбенист навод дека тапиjата не мажела да
се ништи штом од неjзинато издаватье изминале 20 години. Спаред
правните правила на имотното право, штом тужителите никогаш
не га владееле спорниат имот, Т.е. делот од иматат на ко] се одне
сува тапиjата, независна ад таа што од нетзиното издаватье изми
нале повейе од 20 гадини, таа маже да се поништи",

(Пресуда на Врхавниат суд на Македониjа, Гж. бр. 524/69
ад 19. ХП. 1969 гадина).

65. Грацителот на зграда без градежна дозвола, стеквува
право на сопственост на зградата, но тоа не значи дека таквиет
сопетвеник има право ва надоместок при екепропризвцшвта, би
деjки е тоа спротивно ва чл. 37 ОД Законат за експроприjациjа.

Од абразлажението:
"Дали спорната зграда е градена со градежна дозвола или

без таква, е без значеlЬе за правилнато одлучуван.е по спор от.
Судот од општа надлежнаст не е надлежен да суди дали една
зграда е градена со дозвала или без градежна дозвала. Исто така,
тоа прашан-е нема никакво значеьье кога се решава за праша
тьего на сапственост или за владение на една индивидуална стан
бена зграда. Дали е градена со дозвола или без градежна дозвола
има эначетье 'за донесуватье на одлука во управната постапка за
рушетье на зградата и тоа доколиу не е вкл опена во планот на
градот. Прашаььето - дали индивидуалната станбена зграда е гра
дена со градежна дозвала или без таква има эначен.е за надсмес
так ва случа] на експраприjациjа на таквата зграда, а имена, соп
ственикот на вградата и дел од вградата кога е градена без гра
дежна дозвала, согласна чл. 37 од Законат за експроприjациjа,
нема право на надомеоток за таквата недвижност, Поранешниот
сопственик на експраприраната зграда маже само да j а сруши
зградата и да га земе материjалот ОД неа, во рокот што ке му го
одреди надлежниот орган на управата. Според тоа, и Законот за
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експроприjациjа го признава за сопственик на зградата градите
лот ко] j а изградил без градежна дозвола, кога како таков го
именува во цитираниот член од Законот за експроприjациjа ли
цето што изградило зграда или дел 'Од зграда без градежна доз
вола. Прашаььето за надсместок на таквиот сопственик е П'О
инакво прашан-е од прашан-ето за сопственост на зградата. И оно]
што изградил зграда на ТУГ'Оземjиште и без градежна дозвола е
сопственик на зградата, затоа што сам ja градел, со свои средства
и за себе. Ако тоа го сторил без градежна дозвола, не судот, туку
управните 'Органи ке утврдат дека атрадата е градена без градежна
дозвола и ке донесат одлука за неjзиното рушен,е, ако таа не може
да се вкл опи во урбанистичкиот план на градот, и тие ке ja сру
шат. Ни сопственикот на земjиште на кое ДРУГ'Олице подигиало
зграда, не може да бара 'од судот да се сруши вградата, ако С'ОП
ственикот на земjиштето гледа и не го опоменал градителот, ТУКУ
допуштил да ja изгради и потоа бара да [а СРУШИ.Сопственикот
на земjиштето во таков случаj има право само на надсместок за
земгишгето. затоа што, покраj принципот од правните правила на
имотното право, чие е земjиштето - негова е и зградата, имаме
и обратен принцип во позитивните прописи, според кои сопстве
ниците на зградата стекнуваат право на сопственост односно на
норисгегье на земjиштето под зградата и околу неа, кол ку што С
нужно за користен-е на вградата - чл. 6 од Законот за сопстве
ност на делови на згради".

(Решение на Врховниот суд на Македониjа, ГЖ. бр. 572/69
од 19. хп. 1969 год.),

66. Кога заедвички изградената станбена зграда била поде
лена мегу градителите, во спорот за сопственостсудот ве испитува
ко] колку придовел во градбвта, туку ко] дел од станбената згра
да ва Koja од странките му паднала во дел при делбата.

Од образложението:
"Обжалената пресуда има танви недостатоци, поради кои не

може со сигурност да се испита, бидеjки причините во пресудата
се неjасни и противречни сами на себе и на диспозитивот - чл.
343, ст. 2, Т. 11 од ЗПП. Имено, во диспозитивот на обжалената
пресуда се утврдува дека тужителите Р., Б, Ц, Н и С, ПО основ на
делба сите заедно се сопственици на шест одделениjа во спорната
кука, додека пак, причините на пресудата упатуваат судот да го
уважи тужбеното баран-е по одно с на спорната кука по основ на
придонес. Не е [асно дали првостепениот суд правото на сопстве
ност на тужителите го утврдил ПО основ на делбата или, пак,
според придонесот што секо] од тужителите го дал во граден-ето
на спорната кука. Впрочем, диспозитивот не е [асен во уважениот
дел на тужбеното баран-е по однос на спорната кука, затоа што
не е видно ко] од тужителите на колкав дел е сопственик. Прво-
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степенист суд досудува во сопотвеност соби од куката. Мегутоа,
реален дел може да се досуди само на стан како целина, а што
прететавува стан предвидено е во чл. 8 од Законат за станбените
односи. Во промет можат да бидат само цели станови - чл. 7 од
Законот за промет оо земjишта изгради.

Првостепениот суд не ja утврдил правилно и потполно фак
тичката состоjба. Не е видно каква била волтата на странките при
градезъето на спорната кука, т. е. за кого ja граделе - за сите
нив или, пак, само за тужителот Р. и тужениот П. Ова е основ
ниот факт. Доколиу куката не била градена за сите странки тогаш
оние што дале придонее во граден-ето, а волгага не била таква
што куката да биде и за нив, имаат само облитационо право, а
не стварно право. Од друга страна, ако веке станува збор за при
донесите во граден-ето на куката, не се гледа кога од странките
со што и колку придонела. Понатаму, ако за пресудуван-ето на
спорот решавачии факт била делбата на странките извршена од
порано, не се гледа зошто секога од нив не е опфатена односно
не зела учество при делбата. Исто така, не е утврдено што било
опфатено со делбата, дали само куката или и друг недвижен имот.
3атоа, при повторното судетье се налага како неопходно првосте
пенист суд да ги утврди сите овие факти, бидезки се тие од битно
эначегье за одлучуватье по спорот".

(Решение на Врховниот суд на Македониjа, Гж. бр. 498/69
од 3. XI. 1969 година).

67. Градителот на индивидуална станбена зграда без градеж
на дозвола и на опmтествено земjиште, кое не му било доделено
од надлежниот орган, може да го користи земjиштето додека по
стои зградата како една фактичка соетозба, не стеквтвазйи ни
какво стварно право врз земjиmтето, ниту право на упис во та
писките книги.

Од образложението:
"Ако е об]ектот граден на општествено земjиште, градите

лот стеквува право да го користи земjиштето под зградата и она
околу зградата кое е неопходно за неjзиното користеьье додека
постои зградата, како една фактичка состоjба, без да стекнува врз
тоа земjиште градителот и право на упис во таписките книги или
во други книги за евиденциjа на земjиштето, затоа што со граде
тьето на општествено земjиште градителот не стекнува никакво
стварно право на земjиштето, освен правото на користен-е на зем
jиштето додека постои зградата. Не може да се отекне право на
сопственост или тратно право на користен-е како стварно право
на општествено земjиште, эатоа што со посебни прописи е пред
видено како се стекнува право на сопственост или право на траjио
користетье на општествено земjиште. Општинското собрание, ако
зградага не ja руши во управна постапка, или нема услови за
рушен-е во таа постапка, има право да бара надоместок од гра-
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дителот за користен-е на земjиштето. Првостепениот суд по однос
вредноета на зградата спрема вредноета на земjиштето не изви
дувал, за да може правилно да ги примени правните правила. Ието
така не извидувал кога е изграден обjектот, дали тужителот бил
спречуван во граденьето и, ако не бил спречуван. дали тоа и било
познато на општината преку неjзините органи, и како дошло до
тоа тужителот уште во 1959 година да изгради стан и да не биде
спречен ниту во управна постапка срушен, ко] стан по земj отресот
во 1963 година бил санир ан и до денес тужителот го користи ста
нат со своето семегство".

(Решение на Врховниот суд на Македониjа, Гж. бр. 275/70
од 6. VII. 1970 година).

68. Правото на физичка делба не се ДОСУдувазатоа што про
излеттва ОДправото на сопственост.

При заедничка градба на ИНДИВИДУалнастанбена зграДа гo~
лемипата на деловите зависи од постигнатата согласност на волjата
на странките при градбата, а не ОД висината на придонесот во
градбата.

Од образложението:
.Лрвостепениоз суд, признаваши му на тужителот право на

сопственост на три петтини од спорната кука, ja задолжил туже
ната да .лрпи физичка делба" .

Прво, право на физичка делба не се досудува, затоа што тоа
право произлегува од правото на сопотвеност. Прашатьето за дел
ба било физичка или друга, е прашаьье на извршуваэьето, а не на
пресудуватьето.

Второ, физичка делба се дозволува само на предмети кои се
физички деливи. На предмети кои не се физички деливи, ако су
дот и признае на една странка такво право, а тоз значи во из
вршна постапка, тогаш треба да се уништи предметот ко] не е
физички делив. Тоа практично во случаjов значи дека ако спор
ната кука не може физички да се подели на три петтини со две
петтини, во смиела што секоза странка да добие по еден стан од
тие размери, би значело дека таа треба да се сруши и материjалот
да се подели на такви делови. Дали е можна физичка делба -
се утврдува во извршната постапка, а ако се утврди дека обjектот
физички не е мажно да се дели, во смиела секо] да добие одделен
стан, обj ектот се продава на j авна лицитациj а.

Во образложението на 'обжалената пресуда не] асноста про
излегува оттаму што во ваков спор, за сопственост на заеднички
градена станбена зграда, судот, прво, не го извел начисто праша
тьето дали мегу странките имало постигнато сосласност на волjата
за кого се sида обjектот. И ако се sидал за странките и за сестрата
односно керката на рамни делови, без значегье е прашагьето КО]
колку внел во изградбата, затоа што тоа прашатье е без значетье
за правото на сопственост на одреден дел од спорната зграда на
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странките. Прашанзето затоа дали еднанов дел припонеле сгран
ките е посебно прашан-е и може да биде предмет на одреден спор,
пресметковна и облитациона обврска на оно] што придонел по
малку, ако поинаку не било договорено. Второстепениот суд не е
начисто со овие две битни прашаььа - со прашатьето за сопстве
ност, како стварно право, и прашан.ето за пресметката, како обли ..
тационо прашан-е, кое не влиj ае врз големината на правото на
сопотвеност. Само ако немало согласност на волjата на странките
по прашан.ето за сопственост, било во почетокот на градбата. во
текот или по градбата. тогаш, како обjект граден во кукна заед
ница, судот ги утврдува деловите сразмерно со придонесот на се
ко] од нив. Мегутоа, првостепениот суд ова прашатье не го рас
чистил, а причините се неjасни. Така, на едно место во образло
жението се говори дека странките не биле за градба на куката
(страна 3 'Од образложението), а на друго место ja зема и волjата
на странките за сопственост на куката (стр. 5, став последен од
образложението), а пригоа ништо не се вели за таа волjа на
странките по однос на деловите, ко] а волj а j а зема како основ на
пресудувагье" .

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Гж. бр. 408/70 од.
24. VIII. 1970 година).

69. Не е спротивие на правните правила на имотното право
за уетановувазье правото на службеност - да се одреди вадомее
ток во земjиште наместо во пари.

Од образложението:

"Правно е правило дека во случаj кога се основа службеност
и кога на една странка и се наложува во корист на другата стран
ка нешто да трпи, судот е должен истовремено да го расправи и
прашан.ето за надоместокот на таа странка, доколку таа со тоа
трпи некаква штета. Ова затоа што прашан-ето за то] надомеоток
е во неразделна врска со прашатьето за односната службеност.

Самиот надоместок не мора да биде само во пари, туку може
да се даде и на друг начин, особено со даван-е на соодветно зем
jиште на друго место, или слично, што зависи од случаjот".

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Гзз. бр. 39/70 од
7. IX. 1970 година).
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70. Договорот за купопродажба на одделев стан во опште
ствена сопственост, кога е силучен со станарот без jaBHo надда
ватье (конкурс), не е ништовен,

Од образложението:
"Окружниот суд со пресудата го уважил баразъето на оп

штината, застапувана од jавниот правобранител за таа општина,
па го поништил догеворот за купопродажба на еднособниот стан
бр. 01-68 од 18. VI. 1963 година, склучен мегу тужениот В. и туже
виат И. Ж. од истиот град, бидезки купопродажбата е извршена
спротивна на чл. 10 од Занонет за промет со земjишта изгради,
а имено, затоа што не бил продаден на [авно наддаватье.

Врховниот суд наога дека правната становиште на прво
степенист суд е погрешно, поради следното:

Со чл. 10, ст. 1 од Законот за промет со земjишта изгради,
допуштен е промет со станбени згради во општествена сопственост
само преку [авно наддававьв (конкурс). Оттука произлегува дека
прометот со одделни делови на една эграда има поинаков третман.
ТО] заклучок наога потврда во чл. 7, ст. 2 ОД истиот закон, каде
што стои дека .лтрометот со одделни физички делови на згради
(одделни станови иделовни простории) што се во општествена
сопотвеност ке се регулира со посебен закон". Во чл. 38 од Зако
нат за сопственост на делови на згради е предвидено дека "гра
танин или правно лице кое има намера да продаде стан, како по
себен дел од зградата, е должно то] дел да го понуди за продажба
на лицето кое во то] стан има станарско право и притоа да му ja
соопшти цената и другите услови на продажбата. Оттука произ
легува дека одделни станови можат да се продаваат и без [авно
наддаван-е (конкурс), а со спогодба мегу сопственикот истанарот.
Се разбира, доколку таква спогодба не се постигне, тогаш стано
вите од општествена сопственост се продаваат на начин како што
е тоа предвидено во чл. 10, ст. 1 од Законот за промет со земjишта
изгради.

Понатаму, во чл. 68, ст. 1 од Законат за финансиран,е на
станбената изградба ("Сл. лист на СФРJ" бр. 47/59), КО] бил во
сила во времето на склучуватьето на договорот, бидеjки то] пре
станал да важи на 31. ХII. 1965 година, кога влегол во сила За
конот за престанок на важноста на Законат за финансираьье на
станбената изградба ("Сл. лист на СФРJ" бр. 34/65), е предвидено
"дека стопанските организации можат да ги иродаваат становите
(изградени со сопствени средства) на своите работници, под усло
вите што ке ги определи работничкиот совет на работната орга
низациjа, но така што условите за продажба да не можат да бидат
поповолии од условите предвидени во последниот распишан кон
курс од општинскиот фонд за станбена изградба". и оттука про
излегува дека стопанските организации своите станови можат да
им ги продаваат на своите работници (дури без оглед на тоа дали
тие се здобиле и со станареко право) и без конкурс, со непосредна
спогодба, а тоа е и во согласност с) целта заради кога стопанските
организации ги градат становите. Продажбата на етанови изгра
дени со средства на стопанските организации само преку [авно
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наддаватье, на кое има право да учествува секо] граганин, би била
во спротивност со целта за ко] а тие станови се градени, што се
како не била и не е интенциjата на законот.

Од тие причини, а бидегйи не е спорно дека станот, предмет
на купопродажбата, е изграден од средствата на В. и дека то] стан
е продаден на неjзин работник, ко] пригоа имал и станарско пра
во, Врховниот суд наога дека купопродажбата можела да се из
врши и без jавно наддаван-е, а со непосредна спогодба - договор,
па таквиат договор е полноважен. Бидеj ки поништуваъьето на до
говарот се бара само врз оснава на чл. 10, ет. 1 од Заканат за
прамет са земjишта и згради, а не е и поради оштетуватье преку
паловина или паради причините од чл. 68, ст. 2 од Законат за
финансиран-е на станбената изградба, затоа првостепениот суд по
грешил кога го уважил баран-ето и на то] начин погрешно го
применил материjалната право".

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Гж. бр. 38/67 ад
11. IV. 1967година).

71. Купопродажен договор за недвижен имот, иако е силу
чен усно, има правно деjство ако е од двете странки доброволно
исполнет. Смиелата ва чл. 9 од 3аконот за промет со земjиmта и
згради, со ко] е предвидена задолжителна писмена форма, е во
тоа дека по судски пат ве може да се бара иеполнувазье на устен
договор. Мегутоа, ако договорот е иепоявет, TOj има правно деj
ство.

1

I

Од абразлажението:
"Според чл. 9 од Заканат за прамет са земjишта изгради,

потребно е договерот за купопродажба да биде склучен во пис
мена форма, за да има правно деjетва. Неговата смисла е во тоа
што само врз аснава на пиемен договор може да ее бара неговото
исполнуваьье. Мегутоа, ака догонорот е иеполнет од етранките т.е.
ако купувачет му ja исплатил цената на продавачат, а ово] му га
предал ва владение иматат, иака бил склучен усна, - таквиат
договор има деjство мегу странките. Ака би се прифатило ета
навиштета на првостепениат еуд дека атеуствата на писмена фар
ма е оснав за поништуваьье на купапрадажниат договор, тоа би
значело поддржувазье на нечеснаста и недисциплината ва прав
ниот сообрайа], кака и овозможуваьье на шпекулации ШТО' е спра
тивна како на смиелата на пагоре спаменатиат закан, така и на
социjалиетичкиат поредак ва нашата земjа".

(Од Врхавниат суд на Македаниjа, Гж. бр. 249/67 ад 24. V.
1967 гадина).
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72. Ве може да се смета дека ве е склучев договор за нупо
продажба на стока (земюделски производи) затоа што во догово
рот не била означена цeHaT~ кога стоката е примена и за тоа е
издадена соодветва белешка.

Од образложението:
"Мегу странките не е спорно дека тужената задруга при

мила од тужителот 2.000 кгр. кромид, за кое му издала и исплатна
белешка броj 2 од 26. П. 1963 година, во кога белешка е ставено
количеството на кромидот, на не е наведена цената. Првастепениот
суд нашол дека станува збор за купапродажба на кромид, а це
ната ja определил врз аснава на ИЗВРlllените исплатуваffiа на дру
гите производители во истото време и за истата стока, па эатоа
го уважил тужбеното баразье, задолжувайси ja тужената задруга
да му плати на тужителот за купенист кромид 124.000 динари,
сметано по 62 дин. за 1 кгр.

Второстепениот суд наога дека во случаjот не може да стане
збор за договор за купопродажба, бидетйи не бил исполнет еден од
битните елементи за еден ваков договор - не била определена
цената, кое нешто го утврдува од увидот во исплатната белешка
броj 2 од 26. П. 1963 година, каде било ставено количеството на
крамидот, но не и цената.

Во случагов постаи оправдано сомнение за утврдуватье на
една битна околност по ово] спор, а гоа е цената. За утврдува
н-ето на оваа околност, а во смисла на чл. 376 од ЗПП, беше по
требно да се укинат кака првостепената, така и второстепената
пресуда и предметат да му се врати на првостепениот суд на ПО'
вторна разгледуван.е и сдлучуваьье.

Издавагьего на исплатната белешка на тужителот за пре
дадениот кромид на задругата укажува дека во случаjот станува
збор за купопродажба на ово] крамид. Мегутоа, првостепениот суд
погрешил кога ja утврдил цената на еден кгр. кромид по 62 ди
нари врз основа на исплатните белегцки издавани на други пра
извадители, без претходно да испитува и да утврдува дали оваа
цена била нанистина догаворена мегу странките, односно каква
согласнаст била постигната мегу странките по однос цената на
кромидот.

Второстепенист суд не само што не го отстранил ово] недо
статок, туку погрешно смета дека не постои договар за купопра
дажба само затаа што во спаменатата исплатна белешка, кога му
е издадена на тужителот, не е внесена и цената. За полноважност
на еден договор за купопродажба потребно е да постои спогодба
за предметот на таа купопродажба и за купопродажната цена. Со
тоа што ва конкретниот случа] цената не е внесена во исплатната
белешка, не може да се изведува заклучок дека таа не е и дого
ворена, бидеjки за купопродажба на движни предмети, стока и
слично, не е потребно догонорот да биде составен во писмена
форма, туку важат општите узанси за промет со стока. Според
'Гоа, евентуалното постоетье или непостоетье на согласна волга на
странките по однос цената на крамидот може да се утврдува и
со други докази. Цената во договорот за купапродажба може да
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биде изразена или во фикс ен износ или може да биде предвиден
начинот на ко] ке се определи цената, а може да се определи и
според конкретните околности" .

(Решение на Врховниот суд на Македониjа, Рев. бр. 5/65 lЩ
24. ш. 1965 година).

73. Договорот За купопродажба на недвижност - Kylia, во
ко] не се доволно конкретизирани границите, а е означена само
месноета каде се наога, може да произведе правно деjство доколку
судот установил дека продавачет во таа месност нема дру!' таков
имот.

О Д о бра зло ж е н и е т о:
"Првостепениот суд утврдил дека со писмен договор за ку

попродажба, склучен мегу странките на 6. VI. 1964 година, тужи
телат му продал на тужениот една KyКia со дворно место, ко] а се
наога во с. Раштани за сума од 550.000 динари. При ваква положба
првостепениот суд смета дека во споменати от договор не е точно
определен предметот на договорот, затоа 'што не бил означен по
мерки и граници, ниту со броjот на ката стар ската парцела. Би
деjки во случагов имало сомнение во поглед идентитегот на спор
ната кука наведена во писмениот договор, судот смета дека не
постои ни договор за купопродажба мегу странните, па дека ту
житалот не може ни да бара исполнуватье на еден таков договор.

Точно е дека во договерот за купопродажба стои дека про
давачот во с. Раштани има една кука со дворно место и дека таа
кука му [а продава на купувачот за сума од 550.000 динари. Ме
гутоа, само врз основа на ово] договор првостепениот суд не мо
жел да утврди дали е предметот на договор от конкретизиран или
не. Од навоците во тужбата се констатира дека во исполнуваьье
на споменати от договор спорната кука му е предадена во владе
ние на тужениот уште во 1957 година и дека тужениот и сега
оваа кука [а држи во свое владение .. Во жалбата тужителот тврди
дека во с. Раштани TOj нема друга кука освен спорната. Овие
околности на главната расправа пред првостепениот суд не биле
испитувани ниту утврдени, иако се битни за правилно одлучуваlliе
во спорот. Имено, ако се утврди дека тужителот навистина во с.
Раштани нема друга кука освен спорната и дека таа кука, во
исполнуватье на договорот за купопродажба тужениот jа имал во
свое владение уште од 1957 година па досега, тогаш не може да се
тврди дека предметот на догонорот за купопродажба не бил кон
кретизиран .. Тоа што во писмениот договор не се наведени мерки
и граници на спорната кука, односно бро] от на катастарската пар
цела, не го прави договорот невалиден, бидейси споменатите пода
тоци можат да се прибават и во текот на постапката пред прво
степениот суд. Битно е при эаклучуватьето на договерот за купо
продажба, како и при исполнуватьето на то] договор, да не по
стоело сомнение по одно с предметот на договерот . Според тоа,

I
I
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!

288



првостепениот суд погрешно заклучува да во конкретни от случаj
со сигурност не се знаело на ко] а Ky:R;a се однесува писмениот
договор, склучен мегу странките, кога во таа смиела првостепе
ниот суд ништо не испитувал".

(Решение на Врховниот суд на Македониjа, Гж. бр. 428/65
од 8. ХII. 1965 година).

74. Правно правило на ИМОтнотоправо е дека ако една ОД
договорните странки договерот не го исполни онана како што гла-
си, или не во определено време, на определено место, или не ja
плати купопрода:жната цена на договорен начин, во таков случаj
другата странка нема право поради тоа да се откаже од догево
рот т. е. да бара раекинтвазье на договорот, туку може да бара
иеполнувазьв ва 'fOj договор, доколку пе станува збор эв договор
чие испплнувалье со протевет на рокот ja изгубило целта за Koja
бил енлучен догеворот.

Од образложението:

"Првостепениот суд извел доволно докази врз основа на кои
целосно и правилно ги утврдил сите битни факти за ово] спор. Од
догонорот за купопродажба, склучен мегу процесните странки на
21.ХII. 1960 година, и од сослушуван.ею на странките, неспорно
е утврдено дека тие мегу себе не договориле раскинуван,в на до
говорат доколку купувачот на време не ja плати кзтюпродажнага
цена, ами напротив, со посебна клаузула во договорат се согла
силе дека ни по еден основ не може да се бара раскинуваьье на
договорат. Покраj тоа стои и фактот дека тужениот дал дел од
купопродажната цена, а остатокот исто така го понудил на тужи
телат, но ово] одбил да го прими.

Повредата на материjалното право, според мисленето на ово]
суд, се состаи во тон што, според правните правила на имотното
право, ако едната договорна страна догонорот не го исполни онака
како што гласи или не во одредено време, на определено место,
или купопродажната цена не ja плати на договоренист начин, во
таков случа] другата страна нема право поради тоа да се откаже
од договорот т. е. да бара раскинуван,в, но може да бара испол
нуван,е на договорат".

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Гж. бр. 70/64 од
8. Х. 1964 година).
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75. Звдоцнувазье на тужениот со иеплатувыьето на остато
нот од купопродажната цена во одредениот рок, само по себе не е
причина За раеиинуватье на доrоворот, освен ако продавачет му
оставил на купувачот уште еден допелнителен рок за иеплвтува
тье, па ово], и во то] деполвителен рок, пе ja изввши свшата
обврска,

Од образложението:
,.Според правните правила на имотното право односно на

облигационото право, двостраните товарни договори создаваат об
врски за двете странки. Kaj тие договори договорачяте се во за
емна обврска, нивните обврски, а со тоа и нивните побаруватьа,
заемно се условени, обврската на едната странка е основ за обвр
ската на другата странка. Така, обврската на купувачот да му [а
исплати на продавачет куповната цена е условена со ебврската
на продавачот на купувачот не само да му ja предаде стварта во
владение, туку и да му изврши пренос на правото на сопотвеност
со убаштинуван,е, Затоа, при двостраните товарни договори важн
правилото за истовремено исполнуван.е на заемните обврски, до
колку странките изрично поинаку не се договорат. Со други збо
рови, едната договорна странка може да бара од другата странка
исполнуватье на обврската ако самата ja исполнила свогата об
врека или ставила до энаетье дека е готова да [а исполни свогата
обврска, Ова извршуватье на договорните обврски, по правило,
има да се посматра во целина, Т.е. дека секога странка е должна
евогага обврска да ja ИЗврши во целост, а не само делумно, освен,
како што е и погоре нагласено, ако од односите мебу договорните
странки или од природата на обврската не произлегува нешто
друго, Т.е. доколиу странките изрично не се договориле дека ед
ната странка ке ja исполни обврската порано.

Инаку, задоцнувагьето на тужениот со исплатува:rьето и 'па
остатокот од купопродажната цена во одредениот рок, само по
себе не е причина за раскинуватье на договорот, освен ако се УТ
врди дека продавачот ги извршил своите обврски во целост .ч.е,
ако на купувачот му оставил уште еден допопнителен рок за
исплатуватье на остатокот од купопродажната цена и ако, потоа,
го повикал купувачот да му ИЗврши и пренос на продаденист од
носно купениот имот по судски пат, па ово] - купувачот, злона
мерно одбегнувал да го исполни догонорот.

Според сето погоре изложено, очигледно е дека обжалената
пресуда е донесена со погрешна примена на матери[алното право,
а бидегйи не се утврдени ни погоре наведените потребни и реша
вачки факти за донесуватье на правилна и законита пресуда, 06-
жалена~а пресуда следуваше да се укине и предметот да се врати
на повторно судетье - чл. 357 и 358 од ЗПП".

(Решение на Врховниот суд на Македониjа, Гж. бр. 300/74
од 20. VI. 1974година).
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76. Правниот однос, засноввв врз исполнет, во целост или во
поголем дел, усво склучен договор за купопродажба ва вецвиж
вост е доволен без оглед на недостигот ва писмена форма, да се бара
пренос на правото на сопственоет.

Од образложението:
"Републичкиот jавен обвинител поднесе баратье за заштита

на законитоста во делот на горните пресуди со ко] е уважено
противтужбеното баратье на тужениот. Повредата на законот ja
гледа во тоа што противтужбеното бараьье било усвоено, иако
договорат за купопродажба бил устен и исполнет, а со тоа бил
повреден чл. 9 од Законот за промет со земjишта и вгради. Пред
лага пресудата на окружниот суд делумно да се укине, а пресу
дата на ОПШТИНСкиотсуд делумично да се преправи ЕО смисла
што би се одбило противтужбеното баран-е како на закон неосно
вано.

Врховниот суд на Македониjа, по разгледуван.ето на бара
н-ето, нападнатите пресуди и другите списи по делото, наше:

Баран-ето за заштита на законитоста е неосновано.
Смислата на одредбата од чл. 9 од Законот за промет со

земjишта и эгради е - да се обезбеди сигурност во прометот.
Оттука и треба да се тргнува кога се талкува одредбата на ис
тиот член. Варан-ето правилно тргнува Оодпоставката дека со ус
тен извршен договор за купопродажба на недвижности не може
да се бара врайшье во првобитната полежба и затоа бараььето не
ja напаг-а одлуката на судот со кога било одбиено баран-ето на
продавачат да му се врати продадената недвижност врз основа
на устен договор, затоа што то] бил исполнет. Ако, значи, ги
признаваме усните договори, што биле извршени како правна
работа засновава врз закон, нема основ да се одбие баратьего
на купувачат таа продажба да се утврди како свршена правна
работа и да му се овозможи на купувачат да се снабди со тапига,
што е во духот и смислата на Законат за промет со земjишта и
згради, а имено, да се внесе поголема правна сигурност.
Треба да му се даде заштита на она што како резултат на сло
бодната волjа на лугето е договорено и извршено. Сметаме дека
со ништо не го загрозува нашиот општествен порадок признава
ььето на слободно изразената волга и кога е исполнета мегу од
делни грагани. Оттука, треба да се смета дека не може да се бара.
исполнуван,е на усно склучен договор за промет со недвижности,
но кога е то] веке исполнет како резултат на слободната волjа на
странките, да се дозволи да се врати веке даденото би значело
поддржуван,е на нечесноста во прометот, што не му било цел на
споменатиот закон, а на законат не му е цел ни да се создаваат
положби кои не можат да се оформат и редовно да се зашти
туваат".

о

(Пресуда на Врховниот суд на Македониj а, Гж. бр. 37/69
од 21. VIII. 1969година).
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77. Кога продавачет си го поврати продадениот имот, затоа
што немало еилучен писмен договор, купувачот има право на вра
JialЪe на нуповната цена и право на надомеоток на штета, ако до
еклучуван.ете на договерот не дошло во писмена форма по вина на
продавачет.

Од образложението:
"Спорот е за надоместок на штета кога тужителите ja претр

пеле со тоа што купениот имот бил одземен затоа што немале писмен
договор. Првостепениот суд смета дека според чл. 9 од Зановот за
промет со земгишта и згради договор за купопродажба на недвиж
ности, ако не е составен во писмена форма, не произведува правно
деjство и последиците од неман-ето на писмена форма треба да ги
поднесат договорните страни. Ваквото правно становиште е спротив
на на основниот принцип на совесност и чесност во прометот, По
себно затоа што смиелата на одредбата на чл. 9 од Законот за про
мет со земjишта и згради е дека не може да се бара исполнуваьье
на устен договор за купопродажба. но ако е го] исполнет - произве
дува правно деjство. Писмената форма служи како гаранциjа и си
гурност во прометот. Мегутоа, догеворот се смета за полноважен со
согласност на волjата на странните, иако е усно склучен, ако бил
извршен. Со оглед на тоа дека со судската одлука на тужителите
им е одземен имотот, би било спротивно на принципот на чесност
и совесност во прометот, да не се смета дека е виновна другата стра
на кога придонела на тужителите да им се одземе недвижниот имот
ко] го платиле и имале во владение. Исто така, погрешно е правното
становиште на првостепениот суд, и како такво неприфатливо дека
немало штета за тужителите, односно дека таа треба да [а поднесат
тужителите.

Од списите по делото е видно дека тужителите не само што
оставале без имот, туку ним не им е вратена ни купопродажната
цена, ниту, пак, судот им досудува надсместок на штета во висина
на онаа сума ко]а е нужна за да можат тужителите да купат ист
таков имот по големина и квалитет, а кога разлика не би морале
да jа дадат ако имотот не им беше одземен. Неспорно е дека тужп
телите трпат штета за онолку колку што сега треба да платат повейе
за да можат да го купат истиот имот. Спротивното становиште би [а
поддржало нечесноста и несигурноста во прометот. Кога странките
стапуваат во преговори и доjде до согласност на волjата, секога
странка кога li:e се откаже од таа согласност и ке откаже да се
оформи според законот изразената согласност на волjата, според
нормалните ефакан-а на совесноста и чесноста, е виновна страна,
кога со евогот однос оневозможила да се оформи и исполни пос
тигнатата согласност на волjата и како таква е одговорна за сета
штета што ja трпи другата договорна страна од то] отказ. Виси
ната на штетата е, пак, разликата во цената што невината стра
на треба да ja плати за да купи ист таков имот. Првостепениот суд,
губеjки ги предвид горните правни правила на имотното право,
пропуштил да извидува и установи колку тужителите претрпеле
штста .од тоа што не дошло до оформувагье на договор за купо-
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продажба, чиjа реализацига и оформуваьье го сакаа-г тужителите,
а тужените биле причина да им се одземе имотот што го купиле,
купопродажната цена ja платиле и имотот го примиле во вла
дение".

(Решение на Врховниот суд на Македониjа, Гж. бр. 548/70
од 7. IX. 1970 година).

78. Пако странките во догеворот за' купопродажба не ja од
редиле цената, договерот е полноважен ако странките предвиделе
како ке се одреди.

Од образложението:

"Од фактот дека по однос на цената на волната странките
се договориле "да остане отворена, каква ке биде цената по из
весно време и по спогодба да се исплати", првостепениот суд извел
погрешен заклучок дека не постоел купопродажен договор за
волната што тужениот му ja предал на тужителот, и дека туже
ниот поради тоа немал право на парично побаруван,е, а исто така
и дека немал право и да истакнува компензационен приговор.

Споменатите правни становишта на првостепениот и второ
степенист суд се погрешни. Неправилно смета првостепениот суд
дека мегу тужителот и тужениот не постоел купопродажен дого
вор за волната поради тоа што, наводно, цената не била одре
дена. Наведно, според правните правила на имотното право ва
лиден купопродажен договор не може да постои ако нема соглас
ност на странките за предметот и цената на договорот. Според
природата на работата, тоа се битни состо[ци на секо] купопро
дажен договор. Мегутоа, според истите правни правила, што се
однесува до цената, се смета дека е таа одредена не само кога во
договорот точно е означен неjзиниот износ, тук у и тогаш кога '90
договорот може да се одреди според околностите. Во таквите слу
чаи доволно е цената да е одредлива,

Во случа]ов, во моментот кога е склучен догонорот за купо
продажба на волната, странките [а знаеле старата цена на вол
ната од 1965 година, но бидезйи се очекувани нови цени, кои тре-
бало да бидат поповолни за тужениот, тие се согласиле
да се прима "на отворено", со тоа што да се одреди "по
време" (кога ке се донесе нова одлука од надлежниот
орган) и .логаш да се исплати по спогодба".

волната
извесно
соjузен

(Пресудено во Врховниот суд на Македониjа на ден 25. V.
1970 година, под ГЗЗ. бр. 26/70).
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79. Член 9 од 3аконот за промет со землишта и згради, ко]
говори за тоа дека договорот врз основа на но] се пренесува зем
jиште или згрвда, мора да биде писмен и дека ДОГ6ВОРОТ ко] не е
состав ен во писмена форма нема правно деjство, треба да се тол
кува така што под писмена форма, во смиела на цитираната НОР
ма, се смета секоза писмена исправа, од коза jaeHo може да сс
види кои ее странки во односната правна работа, што е предмет
на тва правна работа и коза е цената на недвижностите,

Околноста што во исправата не е означен броjот на парце
лата, броjот на поседовниот лист и месноста каде што ее наогаат
парцелите, не може да влизае врз полноважноета на правната ра
бота, Koja мегу странките со сигурност се знае за кои недвижнос
ти се работи. Полноважен е договорот, ако во писменото предие
тот е определен на KOj и да било начин, особено ако мегу стран
ките нема спор за тов,

Од образложението:
.Врз основа на признанието на тужен:иот С. В., наводите на

процесните странки и другите докази, првостепениот суд нашол:
- дека тужителот С. З. во април 1963 година, ги заменил

своите парцели броj 105, 108/1, 109/1 со тужениот С. В. за парце
лата броj 34/2 и 1.000.000 стари динари, но мегу нив не бил составен
никаков писмен договор:

- дека во истиот месец тужителот С. З. му j а продал на
тужениот Р. евогага парцела броj 34/1 и парцелата броj 34/2 што
ja добил 'Во замена од тужениот С. В. за 500.ОООстари динари, но
и за тоа не бил составен писмен договор, иако му овозможил ета
пуваьье во посед;

- дека во месец септември 1963 година - кога тужениот Р.
му ja исплатил последната рата на тужителот С. З., тужителот
С. З. издал потврда дека целосно е намирен во поглед на купо
продажната цена во кога земjиштето е речи си точно определено
со 1.22 ха во С. Д., бидегйи збирот на парцелите броj 34/1 и 34/2
изнесува вкупно 1.23.08 ха и

- дека, инаку, мегу странките нема спор во поглед на пред
метат на купопродажбата.

Според наогагьето на првостепениот суд, потврдата од сеп
тември 1963 година не е договор; таа не ги исполнува сите потреб
ни елементи на писмен договор, бидеj ки во неа не се наведени
броевите на парцелите, поседовните листови и месноета каде што
се наогаат парцелите. Потврдата има свогство на признаница, а
не на договор. Од друга страна, и кога би се зело дека потврдата
има свогетао на договор, то] договор е без важност, бидегйи ТУ
жителот С. З. [а продал и парцелата броj 34/2, кога не е негова,
туку на тужениот С. В., со оглед на тоа што мегу тужениот С. В.
и тужителот С. З. нема полноправен купопродажен договор, во
смисла на чл. 9 од Законот за промет на земjишта и згради. Име
но, бидеjки договорот за замена мегу тужителот С. З. и туже
ниот С. В. е раекинат и тужениот Р. е во обврска да [а врати пар
целата броj 34/2, бидеjки тужителот С. З. не можел да располага
со туг имот.
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Тоа се, главно, причините на првостепениот суд.
Со пресудача Гж. бр. 395/65 од 10. П. 1966 година, Врховниот

суд на С. ja одбил жалбата на тужениот Р.
Второстепениот суд во цел ост ги прифатил причините на

првостепениот суд и истаинува дека предмет от на купопродажба
та во потврдата не е точно определен, и дека означената потврд а
од септември 1963 година нема свогство на договор за купопро
дажба во смисла на чл. 9 од Законот за промет на земjиште и
згради.

Тужениот С.Б. против првостепената пресуда не се жалел,
па така таа во однос на него станала правосилна на 24 ноември
1965 година со денот на истекот на рокот за жалба.1)

Соjузното [авно обвинител ство против погореспомнатите пре
суди вложило баратье за заштита на законитоста. Ставил пред
лог: прееудите во однос на тужениот Р. да се преправат така, што
спрем а него би се одбило тужбеното баран-в во целост, односно да
се укинат и предмет от да му се врати на првостепениот еуд на
повторно суден,е, Во баран-ето за заштита на законитоста Соjуз
ното j авно обвинител ство укажува дека обете пресуди се донесени
со погрешна примена на материjалното право. Инаку, Соjузното
[авно обвинителство смета дека писмената потврда во себе ги со
држи сите елементи на писмена иеправа, дека таа има полно дег
ство на писмен купопродансен договор во емисла на чл. 9 од За
конот за промет на земjишта изгради".

Тужителот С. З. поднесе одговор на баран-его и предложи
тоа да се одбие,

Баран-ето за заштита на законитоста е основано. Обете пре
суди, во дел от ко] се однесува на уваженото тужбено баран-е
спрема тужениот Р., се засновани врз погрешна примена на ма
теригалното право, поради што, врз основа на чл. 396, ст. 1 од
ЗУП, обете пресуди треба да се преправат во то] дел и да се одбие
тужбеното баран-е на тужителот во однос на тужениот Р.

Врховниот суд на Jугославиjа смета дека тужениот Р. то
држи спорниот имот врз основа на полноважна правна работа и
дека потврдата од септември 1963 година (составена мегу тужите
лот С. З. и тужениот Р.), ги исполнува сите услови што ги бара
присилната норма на чл. 9 од Законот за промет на земjишта 11
згради. Член 9 од сгюменатиот закон, ко] говори за тоа дека до
говорот, врз основа на ко] се пренесува земjиште или зграда,
мора да биде писмен и дека договорот ко] не е составен во писме
на форма нема правно деj ство, според мислен.ето на Врховниот суд
на Jугославиjа треба да се талкува така што под писмена форма,
во смисла на цитираната норма, се смета секое писмено, секога пис
мена иеправа, од кота [асно може да, се види кои се странките 130
односната правна работа, што е предмет на таа правна работа и
кога е цената на недвижноста.

1) Во истиот спор бил тужен и тужениот С. Б. за раскин на
договорат за замена; тужениот С. Б. го признал тужбеното баран.е
на тужителот С. З., првостепениот суд го раскинал то] договор.
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Во конкретниот случа], писмената гютврда j а потпишал про
давачат С. З. и купувачат Р., значи во писмената потврла се одреде
ни странките.

Од содржината на таа писмена потврда се гледа дека тужи
телат С. З., како продавач, ja примил полната купопродажна цена
од 500.000 стари динари за продадените 1.22 ха земjиште во с. Д.
Цената, значи во писмената исправа е напално определена.

Што се одвесува до предметот на купопродажбата - земгиш
тето, и тоа е во писмена исправа определено. Се работи за земjиш
те во вкупна површина од 1. 23, 08 ха, а гоа во писмената потврда е
одредено со 1.20 ха. Фактот што ВОО потврдата земjиштето е означе
но со 0,01,08 ха, односно со 1.80 ари помалку, не влиjае врз вред
носта на писмената потврда и врз неjзиното значен-е во смисла на
чл. 9 од Законот за промет на земjиште изгради. Предметат речисп
во целиот ево] дел енаполно j асно определен, а освен тоа, мегу
странките не е спорно за кои парцели всушност се работи. Уште
повейе тие се предадени на тужениот Р. и то] од денот на преда
ваэьето непрекинато ги користи. Околноста, пак, што во потврдата
не е означен броjот на парцелите, броjот на поседовниот лист, нема
никаква важност, бидегйи мегу странките не е спорно за кои не
движности се работи и по повод на кои нема спор. Полноважен е
догеворот ако во писменото предметат е определен на ко] и да било
начин, особено ако мегу самите странки нема спор околу тоа.

Според тоа, погрешно е правното становиште на првостепе
ниот и второстепениот суд - дека потврдата не ги содржи сите
елементи на писмен договор.

Погрешно е и другото становиште во пони ските пресуди спо
ред кое, и под прегпсставка дека потврдата има ево] ство на писмен
договор, договорот мегу странките не важи, бидегйи тужителот С. З.
на тужениот Р. му ja предал уште и парцелата кога не е негова,
туку на тужениот С. Н., бидегйи договорот мегу С. З. и С. В. е
раскинат.

Продавачет само му гарантира на купувачот дека е сопстве
ник и е должен да му укаже заштита од евикциjа ако се jави
некое трето лице со сопственичко баратье. Ако тоа' трето лице ус
пее со тужбата спрема купувачот, купувачот има право на врайа
I-Ьe на цената од продавачот, а се разбира, под определени услов:и,
и на надсместок на штетата.

Фактот што со пресудата е раскинат договорат мегу тужите
лот и тужениот С. В., па ово] последниов е во обврска да ги врати
примените во замена парцели на тужителот С.З., без значен-е е за
пресудата на односат мегу тужителот С. З. и тужениот Р. Односат
мегу тужениот Р. и тужителот С. З. се расправа посебно, во рам
ките на прописите за процена на полноважноета на догеворот за
ко] постои писмена потврда. Таа потврда, според оценката на ВРХОВ
ниот суд на Jугославиj а, ги има сите елементи на писмен купопро
дажен договор.
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Со оглед на сето изложено и бидеjки станува збор за по
грешна примена на материj алното право, во то] дел пони ските
пресуди требаше да се преправат и да се одбие тужбеното баран-е
на тужигелот С. З.".

(Пресуда на Врховниот суд на Jугославиjа, ГЗ. бр. 65/66 ОД
4. XI. 1966 година).

80. Правното правило на облигационото право - да се смета.
дека е силучен договор кога е ставена писмена поиуда со писмено
прифайан.е и депониран.е на купопродажната цена, не се примену
ва кога се работи за писмена поиуда во смиела на чл. 34 од Зако
пот за сопственост на делови изгради, затоа што таквата поиуда
има карантер на соопштуватье за намераваната продажба на стан
или индивидуална станбена зграда и купопродажбата се смета де
ка е перфектна ако уследи и писмен договор за купопродажба. До
склучувагьето на писмениот договор продавачог може да се откаже
од намераваната продажба.

Од образложението:
.Врховниот суд наога дека првостепенист суд погрешно го

применил материталното право, поради тоа што од фактот дека ту
жените на тужителите им понудиле да ja купат куката, а овие
полудата j а прифатиле и цената j а депонирале во судски депозит
во рок од 30 дена, извел погрешен заклучок дека мегу странките
бил склучен купопродансен договор за споменати от имот.

Од писмото на тужените кое на 19. Ш. 1968 година било упа
тено до тужителите, иако тоа изрично не е кажано, се гледа дека
со него на тужителите им се прави поиуда во смисла на чл. 34
од Законот за сопственост на делови од згради. Со ово] пропис е
предвидено првенствено право на купувюье, кое му припага на
носителот на станарското право во случаj кога сганот односно стан
бената зграда се продава. Таа понуда претставува елемент за заш
тита на правото на првенствено купувагье, и како таква не може
да се смета за елемент на купопродажниот договор. Поради тоа,
понудата на тужените не може да се прими како поиуда за склу
чуватье на договор, во ко] случаj договорат да се смета за склучен,
ако понудата била прифатена од страна на тужителите. Понудата
што тужените ja направиле сю своето писмо од 19. Ш. 1968 година,
има карактер на известуватье на тужителите (како носители на ста
нарското право, кои имаат првенствено право на купуван.е) за на
мераваната продажба на куката во кога тие живееле, за да го иско
ристат тоа свое законско право. По прифайан-ето на оваа понуда,
треба да уследи склучуваьье на договор, во смисла на чл. 9 од За
конот за промет на земjиште и згради. Се додека ово] договор не
е склучен, тужените, како продавачи, можеле слободно да одлучу
ваат дали ке [а извршат намераваната продажба или, пак, ке се
откажат од таа намера. Прифайан-ето на понудата од страна па
тужителите не ги обврзувало тужените да мораат да останат при
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намераваната продажба. Во прометот со станбени згради и делови
на згради важи принципот на елобода. Таа елобода релативно е
ограничена со институтот првествено право на купувагье во корист
на носителот на станарското право на станот, односно станбената
зграда кога се продава. Мегутоа, спротивно е на принципот на сло
бодата на прометот становиштето, според кое треба да се прими
.дена бил силучен договор за купопродажба на спорвист имот, иако
тужените, како сопственици, се откажале од намераваната продаж ..
ба. Смиелата на законот одговара на етановиштето дека правото на
првенствено купуван-е на етан е условено со тоа - дека треба да
постои и продажба" .

(Пресуда на Врховниот суд на Македонига - Скогпе, Гж. бр.
110/70 од 11. IX. 1970 година).

81. Договор За купопродажба може да се раонине порвди
неисплаттвазьв на цената во договорениот рок само ако така е до
говорено или ако купувачот се еоглаеи на раскинуваlЬе или ако на
купувачот му бил оставен дополнителен рок за исплата на купов
'ната цена и во TOj рок не ja исплати.

Од образложението:
"Според правното правило на облигационото право, продава

чот има право на раскинуваьье на договорот поради неплайан.ето на
дената во договорениот рок само ако е тоа изрично договорено ме
гу странките. Ако, пак, тоа во догеворот не е изрично предвидено,
право на раскинуватьв на договорот, поради неплайан,е на цената
:ВО договорениот рок, продавачот има само ако купувачот на тоа
изрично се согласи или ако продавачот на купувачот му оста
вил нов примерен рок за исплата на договоренат-а цена, со пре ..
дупредуватье дека lre се смета оти договорот е раскинат, ако КУ
.пувачот и во то] нов рок не му [а исплати договорената цена, па
'купувачот во то] нов рок не ja исплати цената.

Според тон, бидеj ки во договор от за купопродажба на спор
ната парцела мегу тужителот, како продавач, и тужените, како
купувачи, не била предвидена клаузула - дека договорот нема да
важи доколку купувачите не [а исилатат целата купопродажна
цена во определениот рок, ниту продавачот на тужениот му оставил
нов рок за исплата на договорената цена, и според мислен-ето на
Врховниот суд, тужителот нема право да бара риснинуван,в на
договорот, туку може и има право единствено да бара исполнува
'}ье на договорот, односно да бара тужените да му го исплатат 11
остатокот од купопродажната цена.

Следователно, погрешно е мислевьето на второстепени:от суд
.дека тужителот, како продавач, имал право да бара раснинуваьье
на доювооот" .

(ПреСУД:1на Врховниот суд на Македониjа - Скопjе, ГЗЗ.
бр. 38/71 од 8. VII. 1971 година).
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82. Кога градежното претприjатие иетата делов на проеториjа
,ja продава на две лица, поjак е во правото OHOjко] прв ja купил,
а ако е предадена во владение на вториот купувач, во правото е
потан вториот купувач, ако бил доброссвееен.

Од образложението:

Првостепениот суд погрешна га применил материjалната пра
ва и дал погрешни правни причини кага га одбил кака неосновано
баран-его на тужителот за исполнуватье на догаворот за купопро
дажба на спарна та делавна простори]а, склучен мету странките на
5. I. 1969 г.

Биде[йи во мегувреме туженота претприjатие спарната работ
на просторига ja прадала и на друга лице, за правилна одлучуватье
по баран-ето на тужителат за исполнуван,э на дагаварат за купо
продажба на спарната деловна просторига од 5. I. 1969 год. потребно
е да се испита и утврди ко] ад купувачите е потак во правото, за
да маже да се бара исполнуватье на договарат за купопродажба на
споменатата делавна просторига. Ова паради тоа што, спаред прав
нато правило на облигационато право, кога еден ист имат се пра
дава повейе пати на разни лица, ва правото е паjак оно] на кого
имат/от му е предаден на законит начин и таа пад услов то] да е
добрасавесен владетел на имот от. Ва спротивно, ако подоцнежниот
купувач го држи имотот на незаконит начин, или е недобросовесен
владетел на таквиат имат, тагаш погак во правата е оно] купувач
ко] прв го склучил купопродажниот договор, па то] има право да
бара исполнуватье на таквиот дагавар".

(Решение на Врховниот суд на Македонига, Гж. бр. 665/71 од
19. XI. 1971 година).

83. Догеворот за купопродажба не може да се раснине по
ради оштетуватье преку половина од вредноета, ако со раекину
ван-ето не може да ее воепоетави првобитната положба, затоа што
обjектот, по свлгчэвввьето на договорот, бил срушен.

- Рокот за тужба за раскин на догеворот за купопродаж
ба на недвижноет поради оштеттван,е преку една половина ОД
вредно ета, извееува една година.

Од образложението:
"Првостепениот суд утврдил дека станбените згради на ул.

,,4" бр. 7 и 7-а, оопственост на тужителите, биле оштетени од зе
мютресот во Скопге. Овие згради, со догаварот бр. 13651/171 од
1964 гадина, тужителите и ги l!раД:1ле на Дирекцитага за станбена
и комунална изградба на Скоще, правен претставник на тужениот
Завод за станбено-камунална стопзнисуваьье ва Скопjе, за износ
од 16.640,00 динари, кака и 30'0/0 сд вреднаета на станбенист дел,
за ко] тужителите се откажале од правото на добиватье стан, така

299



што врз основа ово] договор на тужителите им бил исплатеп
внупен износ од 18.862,20 динари. Веднаш потоа овие згради биле
срушени.

На 16. V. 1967 година, тужителите го заведуваат ово] спор,
тврдегйи дека продажната цена во погоре споменатиот договор
била одредена врз основа на извршената проценка од Комисиjата
на ден 15. v. 1964 година, кога проценка била нереална, бидеjки нс
примиле ни половина од стварната вредност на зградите.

Првостепениот суд, по пат на вештачен.е, утврдил дека фак
тичката вредност на двете срушени згради во моментот на врше
lЬeTo на проценката односно на 15. ч, 1964 година изнесувала
75.450,00ДИН., а бидегйи со погоре споменатист договор на тужители
те им бил исплатен само износот од 18.861,20динари, судот нашол
дека се исполнети условите за раскинуватье на догеворот поради
оштетуваььа преку половина од вредноста на зградите предмет на
догеворот.

Според .правното правило на граганското право; со тужба
или приговор може да се побива еден договор поради оштетувагье
преку половина од вообичаената вредност на предметот на таквиот
договор и да се бара неговото раскинуван,в, со цел со неговото
раскинуван.е да се воспостави поранешиата положба. Според тоа,
нема место за одговорност поради оштетувюье преку половина од
вредноста, ако веке не е можно врайаэье во поранешна еоетоjба.

Видегйи во случагов не е спорно дека зградите, предмет на
договорат, за кои се бара раскинуван,в поради оштетувюье пре
ку половина, веке не постогат бидеjки се срушени, затоа еудот и
не можеше по ово] основ да го раскинува догонорот за откуп на
споменатите згради, еопетвеност на тужителите.

Судот, ИС'1'О така, погрешил кога го одбил како неоснован
притоворот на тужената 'страна - дека во случагот настапила за
стареност на баразъето на тужителите.

Погрешно е становиштето на судот дека рокот за паднесу
BHlЬe на тужба за раскинуван,е на договор поради оштетуватье
преку половина од вредноета изнееува 10 години, во смисла на
чл. 14 од Законат за застареност на побаруваььата. Споменатиот
закон [а регулира само застареноста на побаруваььата, додека по
поглед на застареноста на другите права важат други постоjни
прописи или правни правила на имотното право од законите што
биле во сила до 6. IV. 1941 година.

Според правните правила на граганското право, правото да
се бара раскинуватьв на договор поради оштетуван,е преку поло
вина застаруваше за 3 години. Мегутоа, еогласно чл. 4 од Законот
за неважноета на правните прописи донесени пред 6. IV. 1941 го
дина и во текот на неприjателеката окупациjа, до примена на
правните правила содржани во законите што биле во сила до
6. IV. 1941 гадина се доага само во случа] ако односната материjа
не е регулирана со позитивен законски пропие. Во случа] ов таков
пропие е чл. 24 од Заканат за промет на земjиште и згради. Име
но, во смиела на ово] законски пропие може да се поништи дого
ворат оо ко] работната организациjа продава земjиште или зграда,
ако продажната цена не достигнува 2/3 од прометната вредност
на недвижноста во времето на склучувюьето на договорот. Исто
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така, може да се поништи и договерот СО ко] работната органи
зациjа купила земjиште или зграда, ако куповната цена надмику
:ва 1/3 од прометната вредност на купената недвижност, Тужба
за поништувагье на вакви договори се поднесува во рок од една
година од денот на склучуваььето на договорат.

Не е спорно дека договорот за откуп на куките на тужи
'Телите е склучен ВiQ 1964 година, а тужбата за раскинуван,е аа
то] договор, поради оштетуван,е преку половина, е поднесена ЕО
1967 година. Очигледно е дека во случаjот настапила застареносг
на правото на тужителите да бараат раскинувагье на договорат
поради оштетувазье преку половина од вредноета на предметот на
договорот, зашто тужбата е поднесена по истекот на рокот од
една година од склучуваььето на договорат".

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Гж. бр. 217/71
од 23. IV. 1971година).

84. Републичкиот закон за условите и начинот на продажба
на станбени вгради и етанови во општествена сопотвеност ("Сл.
весник на СРМ", бр. 21/72 од 30. VI. 1972година) се одвеотва и на
продажбите извршени по 1. 1. 1966 година и без jaBHa лицитациjа,
ако купувачет на купениот стан имал еганарско право.

Од образложението:
.Врковниот суд смета дека целта на Заковот за промет на

земjишта и згради, ко] во чл. 10, ст. 3 предвидува одоеден начин
на продажба, беше да обезбеди поповална цена, односно реална
цена при продажбата на станбени згради и етанови во општестве
на сопственост. Иста цел jа има и Законат за условите и начиног
на продажба на станбени згради и станави во општествена соп
ственост, ко] поуспешно ja обезбедува таа цел од она што е пред
видено со одредбите на Заканат за промет на земjишта изгради
и со Законот за сопотвеност на делови на згради, ко] исто така пред
видува одреден начин на продажба, кога на станат, ко] е предмет
на продажба едно лице има засновано станареко право. Условите
и начинот на продажба, предвидени во цитираните закони, не се
цел сами за себе, туку треба да обезбедат што поповолна продаж
ба во корист на општествениот имот, односно да обезбедат реална
цена. Во примената на законите, при сомневатье, при толкуваььето
судот треба да се раководи од целта што се сакала да се постигне
со одредениот закон. Поинаквото толкувагье на законите би било
чист формализам. Целта на Законот за условите и начинот на
продажба на станбени згради и станови во општествена сопственост
беше, со предвидените услови и начинот на продажба на станбени
згради и станови во општествена сопственост, е да се обезбеди попо
волна, односно реална цена. Тоа не можеше доволно да се обезбеди со
постоjните прописи на Законот за промет на земгишта и згради и
на Законот за оопственост на делови на згради, поради што, ре
публичкиот закон за условите и начинот на продажба на станбени
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згради и станови во општествена сопственост, со чл. 10, од Зако
нот, им дала повратно детство на сите продажби извршени по
1. I. 1966 година, не правезки разлика дали поранешната продаж
ба била со [авно наддавагье, односно по пат на писмени пенуди
или со директна спогодба, затоа што и оо продажбите по пат
на [авно наддаван,е и со писмени понуди, продажната цена не
била реална, односно сообразена со пазарните цени за време на
продажбата. Ако продажбата оо [авно наддаватьв и со писмени
понуди, како што тоа го предвидува чл. 10, ст. 3 од Законат за
промет со земjишта изгради, обезбелува реална цена, нема по
треба да се донесува републички закон со повратно деjство, ако
другите продажби без jавно наддаватье биле апсолутно ништовни,
како што тоа го тврди баранзето за заштита на законитоста. Ме
гутоа, токму эатоа што поголем дел од продажбите, било да се
извршени по пат на [авно наддаван-е или со писмени понуди, или
по пат на директна спогодба, станбените згради и становите во
општествена сопотвеност биле продавани по пониски цени од про
дажната цена на пазарот во моменгот на продажбата, поради што
беше нужно да се донесе републичкиот Закон за условите и на
чинот на продажба на стабени згради и станови во општествена
сопственост, и тоа со повратно деjство, за да се даде можност
сите тие договори да се конвалидираат на начин предвиден во ие
тиот закон и по то] пат да се обештети општествената заедница.

Според мислен-ето на Врховниот суд на Македониjа, погреш
но е повикуван.его во баран-ето за заштита на законитоста на
чл. 10, ст. 3 и 4 од Заюонот за промет' на земjишта изгради, затоа
што цитираните одредби се однееуваат на продажба на станбени
згради и станови во општеетвена сопственост - доколку одредено
лице немало засновано станареко право. Во случаите, каков што
е и ово], кога се работи за продажба на станбени згради и ета
нови во општествена сопетвеноет и кога едно лице има засновано
етанарско право, не доага до примена на одредбата на чл. 10, ст.
3 и 4 од Законот за промет на земjиште изгради, затоа што во
чл. 7, став 2 од Законот за промет на земjишта и згради, на ко]
закон се повикува баразъето за заштита на законитоста, изрично е
речено: "Одредбите на ово] закон сходно ке се применуваат и на
прометот на поеебни делови на згради, АКО СО ПОСЕБЕН СО-

'JУЗЕН ПРОПИС ОДДЕЛНИ ПРАШАIЬА НЕ БИДАТ ПОИНАКУ
УРЕДЕНИ". Посебен ооjузен пропие подоцна е донесен, а тоа е
Законот за сопственоет на делови на згради. И во чл. 2, ст. 4 од
ово] закон се вели: "Одредбите на Законот за промет на земгишта
и згради се применуваат и на прометот на посебни делови на
згради, АКО СО OBOJ ЗАКОН НЕ Е ОДРЕДЕНО НЕШТО ДРУ
ГО". Во то] закон, пак, и тоа во членовите 34 и 35, поинаку е
утврден НАЧИНОТ на продажба на станбени згради иетанови,
кога во нив едно лице има засновано станареко право. Член 10.
од Законот за промет на земjишта и згради и по донесувагьето
на Законот за еопетвеноет на делови и згради е менуван, но
неговиот чл. 7 не еменуван, ниту се менувани членовите 2, 34
и 35 од Законот за сопетвеноет на делови од згради. А одред
бите на членовите 34 и 35 од Законот за еопетвеност на делови
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од згради предвидуваат продажбата на станбени згради и стано
ви, кога во нив едно лице засновало станареко право, да се
врши со директна спогодба, без [авно наддаваьье, односно со пи
смени понуди, поинаку отколку што е предвидено во чл. 10 од
Законет за промет на земjиште изгради. Одредбата на чл. 34
од Законот за сопственост на делови од згради, предвидува, кога
се врши продажба на станбена зграда или стан во општествена
сопственост, првенствено да му се поиуди на носителот на станар
екото право во станбената зграда, односно на станот, со препо
рачано писмо или оо поднесох преку суд, соопштувагйи му [а
цената и условите на продажбата. Ако продавачот не постапи на
погоре наведениот начин, носителот на станароно право може да
бара поништуваььв на склучениот договор мегу продавачот и тре
тото лице како купувач. И Републичкиот закон за условите и начи
нот на продажба на станбени згради и станови во општествена соп
ственост, во чл. 4 предвидуваше ист начин на продажба како што го
предвидува тоа и чл. 34 од Заковот за сопотвеност на делови на
згради, ко] сега се применува како републички закон, а имено, дека
"продажбата на семегня станбена зграда, ОдНОСНОна стан, на но
сител на станарекото право се врши 1Ю пат на непосредна спогод
ба, под услови што се определени со општиот акт на продавачот
и со ово] закон". Во другите ставови ОД истист член се предвиду
ва дека продавачот е должен да му ги понуди преку суд, соопшту
вагйи му ги цената и условите на продажбата. Ако носителот на
станареното право не [а прифати понудата, продавачот, е дол
жен да ги поиуди на станбеното претприjатие што стопанисувя со
станбени згради, станови и со деловни простории во опиттествена
сопственост на териториjата на општината на кога се наога ста
НlOT. Ако ова претприjатие не [а прифати понудата, продажбата
ке се изврши по пат на [авно наддаван,е, односно по пат на ета
вюье писмени понуди, како што тоа го предвидувя и чл. 10, ст. 3
од Законат за промет со земjишта и згради. Според тоа, граган
скиют совет на Врховниот суд на Македонига одлучи, според ду_
хот и словото на погоре наведените прописи, да [а преправи пре
судата на Окружниот суд во Штип И тужбеното баратье за по
ништувагье на погоре цитираните договори да го одбие како на
закон неосновано",

(Пресуда на Општата седница на Врховниот суд на Македо
нига, ГЗЗ. бр. 51/73).

85. Капарот може да се задржи само тогаш кога странката,
коза го дала капарот за сигурност на изврштввн.ето на договорот,
е виновна за неизвршувшье на догеворот.

Од образложението:
"ПрвостепеНИ10Т суд правилно го применил и материjално'l'О

право кога го задолжил тужениот да му го врати на тужителот
применИ!от капар, бидеjки, според правните правила на имотното
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право, капарот може да се задржи само тогаш кога странката
ко] а го дала капарот за сигурност на извршуватьето на договор от
е виновна за неизвршуваььето на договорот. А, како што е пра
вилно утврдено, во случагов догонорот за купопродажба на кука
та ераскинат спогодбено. што значи дека нема вина до тужите
лот за неговото раскинуваьье, па поради тоа, и според мислен-ето на
Врховниот суд, тужениот е должен да му го врати применист ка
пар на тужителот.

(Пресуда на Врховниот суд на Македониз а, Гж. бр. 113/72
од 31. ш. 1972година).

86. Околноста што сопственикот на штедната книшка му ja
предава книшката на односното лице (примателот на подарокот),
велеяйи дека парите во неа му ги подарува, не го прави договорот
за подарок полноважен. Самото предаван-е на книшката не значи
и предавазье на парите, бидеjJiи штедната "нишка гласи на име, и
односното лице (примателот на подарокот) со самиот факт што
внишката се наога ка] него не може да ги подигне парите.

Од образложението:
"Нападнатата пресуда не е правилна, бидегйи е васнована

врз погрешна примена на материталното право. Првостепениот суд,
врз основа на кажувазъето на свидетели, на кои им поверувал.
утврдил дека пок. И. Д. кон средината на летото на 1962 година,
за време додека се наегала во болница, го испратила тужителот
М. од неjзиниот стан да ja донесе неjзината штедна книшка, па
откако ja земала штедната книшка, на кога имало вложено 210.000
динари, му ja предала книшката, велезки дека парите од книш
ката му ги подарува. па му понудила и да се усели во неjзиниот
стан. Понатаму судот утврдил дека пок. И. Д. при предавазъето на
книшката на тужителот ово] подарок 1'0 образложила со тоа што
тужителот многу го сака и дека сака како студент да го помогне.
Првостепениот суд, врз основа на вака утврдената фактичка полож
ба, наога дека тужителот врз основа на подарокот сторен од пок.
И.Д. станал сопственик на парите во штедната книшка и дека тие
пари не претставуваат оставина на пок. И. Д.

Мегутоа, според наогаььето на ово] суд, врз основа на утвр
дената фактичка полежба во образложението на нападнатата пре
суда, не може да се изведе заклучок дека мегу тужителот и него
вата тетка ПОК. И. Д. е склучен полноважен договор за подарок
и дека тужителот, по основ на подарок, станал сопственик на па
рите што пок. И. Д. ги имала заштедени ка] ПТТ во Белград во
износ од 210.000 динари. Ова поради тоа што во случагов не се
исполнети условите за п:олноважност на договорот за подарок. Спо
ред правните правила, за да може договорот за подарок да биде
nюлноважен, потребно е подарената ствар од подарувачот да му е
предадена на примателот на подарокlOТ,или пак подарувачот да
дал писмена изjава дека стварта ja подарува. 'У'сната изjава за
подraрок без предаваlЬе на стварта нема правно деjство. ПОК. И. Д.
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парите не ги предала, ниту, пак, дала писмена изтава оти парите
што ги има на штедна книшка ка] ПТТ ги подарува. Според гоа,
не постои полноважен договор за подарок мегу пок, И. Д. И ту
жителот во смисла на правните правила за подарок и тужителот
не станал сопственик на горниот износ на пари што го имала
покогиата на штедната книшка.

Околноста што пок. И. Д. му ja предала на тужител.от штед
ната книшка, говорегни му дека парите во неа му ги подарува.
нема значетье од погоре наведените причини. Самото предаватье на
книшката не значи и предаван-е на парите, бидеjки штедната
книшка гласи на името на пак. И. Д. и тужителот не би можел
парите да ги подигне од неа. Кога, пак, тужителот од штедната
книшка не може да ги подигне парите, тоа значи дека парите не
му се ни предадени, па кога на тужителот парите не му се пре
дадени, не се исполнети условите з-а посгоен-е на подарок и пода
рок нема. Според тоа, тужбеното баратье на тужителот е неосно
вано".

(Од истите причини горната пресуда ja потврдил и Врхов
ниот суд на Jугославиj а, со ево] ата пресуда Рев. бр. 305/65 ОоД
25 ма] 1965 година).

87. у еловот во догеворот за подарок дека подарувачот се
откажува од правото да бара раскин на договорот од Koja и да
било причина е без правно деjетво, како спротивен на законот,
моралот и добрите обичаи.

Од образложението:
"Според мислен-ето на Врховниот суд, околноста што стран

ките во споменати от договор за подарок на сгюрниот имот внеле
клаузула дека како договорачи се откажуваат од правото да ба
раат раскинуван-е на договерот од ко] а и да било причина е без
никакво влиjание, бидезки таквата клаузула, кога е во прашатье
неблагодарност на подаропримателот спрема подарувачот, е спро
тивна на моралот и добрите обичаи, па според тоа е и без правна
важност".

(Решение на Врховниот суд на Македониj а, Гж. бр. 561i67
од 4. I. 1969 година).

18 V_i може да се бара раскин
е нев~21Jжно да се врати пода рокот
примачет изградил станбена эграда),

на догеворот за подарок ако
(на подаренист плац подаро-

Од образложението:
"Според правните правила на имотното право, подародавачот

може да бара врайаьье на подарокот ако подародавачот осиро
маши по направениот подарок толку што не може да се издржува
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или ако подаропримачот покаже голема неблагодарност спрема пода
родавачот, нанесувазки му штети на неговото тело, животот, честа
или нарушувагйи му ja неговата елобода и имот. Да се прими дека
е точно дека тужениот се покажал неблагодарен, како што прима
и првостепениот суд, за да може да се бара врайатье на даденист
подарок, т. е. да се врати во првобитна положба нужно е да с
исполнет уште еден услов, а имено, вракатвето да биде мажно.
Кога првостепениот суд установил дека врайатьето на даденист
подарок не е мажно, затоа што на дворното место, дел од кое било
подарено, тужениот и другиот подаропримач изградиле станбена
зграда, судот не можел да го уважи тужбеното баран-е за вра
KalЬe на пода рокот" .

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, ГЗЗ. бр. 9/70 од
23. III. 1970 година).

89. Во спорот за иеполнуван,е на договор за подарок на стан
и физичка делба тужителот не е должен да му обезбедува нужно
оместувазье па туженикот, но] треба да ja предаде индивидуалната
станбена зграда според доrоворот, затоа што во случаjов не се при
менуваат одредбите на Законот за станбените односи, туку прав
ните правила на облиrационото право.

Од о б р а з л ож е н и е т о:
"Што се однесува до баран-ата на тужителите за иселуватье

на тужените од нивната кука и на баран.ето на стана рина за 1967
и 1968 година, по однос на нив, првостепениот суд погрешно нашол
дека договорат на странките од 23 март 1967 година не можел да
се примени на овие прашаььа, Погрешно е становиштето дека 110
однос на куката треба да се примени Законот за станбените од
носи како "лекс специjалис". Ова затоа што тужбеното баратье за
иселуватье на тужените од куката не е заснавано врз сооцветните
одредби на Заковот за станбените односи, туку врз договорат чие
исполнуваьье во случагов се бара. Штом со договорат за подарок и
физичка делба тужените примиле обврска нагдоцна до 2 август
1967 година на тужителите да им [а предадат спорната кука во
владение, тие тоа биле должни да го сторат, затоа што тужите
лите ги исполниле своите обврски. За тужителите во случаjюв не
постои обврска на тужените да им обезбедат друг стан, затоа што
танва обврска не зеле со споменатист договор. Значи, Боослучагов
станува збор за обврска на тужените, што произлетува од дого
ВОРОТ, чиjа важност тие не ja спорат, а не за отказ на договор
за стан".

(Решение на Врховниот суд на Македониjа, Гж. бр. 180/70
од 18. V. 1970 година),

(

306

,.
I
I

.L:



90. Тужениот не е должен да го врати вецнаш целист кре
дит за станбена изградба како што било договорено за случаj да
ja напушти работната организацига, кога напгштвн-ето станало
епогодбено, а спогодбата не била силучева поради бвратье на ту
жениот, туку поради намалувавье обемст на работата во работ
ната организацига односно поради укинуваlЬето на работното
место.

Од образложението:
"Првостепениот суд го уважил тужбеното баран-е, б:идеjки

од изведените докази заклучил дека работни от однос на тужениот
ка] тужителот му престанал по негова вол] а, односно дека тужи
телот не му дал отказ. Ово] фактички и правен заклучок на прво
степениот суд не е сигурен, ао оглед на предложените нови докази
во жалбата.

Имено, за да може со сигурност да се прими дали работниот
однос на тужителот му престанал по негова изрична волjа или не,
потребно е од тужителот да се побара да [а поднесе молбата на
тужениот, со кога барал раскинувюье на работниот однос, како и
да се побара одлуката на работничкиот совет за укинуваьье на
работното место - техничар. Ако стозат фактите наведени од ту
жениот во жалбата - дека то] не поднел никаква молба или б~
ратье за раскинувагье на работниот однос, туку дека тужителот го
укинал неговото дотогашно работно место - техничар, и дека по
ради тоа дошло до потпишуватье на спогодбата на 29. IV. 1971 го
дина за раскинуватье на работниот однос "по желба на работни
кот" , како што пишува во спогодбата, не би можело да се прими
дека на тужениот му престанал работниот однос по негово баратье
и во таков случа] тужениот не би бил должен да го врати земе
ниот станбен кредит одеднаш. Со други зборови, ако стотаг наво
дите и изнесените факти во жалбата, произлетува дека работниот
однос на тужениот, всушност, му престанал поради укинуватьето
на работното место".

(Решение на Врховниот суд на Македониjа, Гж. бр. 831/72
од 12. 1. 1973 година).

91. Ако заемодавачот не сака да го иеполни договор от за.
заем, да го даде ветевиет заем, не може да биде принуден на ис
полвуваи-е на таквиот договор, но може да биде задолжен па
надоместок на штета поради неиепелнувавьв на цоговорот,

Од образложението:
"По евотата природа заемат е реален договор, така што за

постоетьето на договорот за заем не е доволна само согласност на
изjавената волга на договорните странки, како што е тоа ка] кон
сенсуалните договори, на пример - догеворот за купопродажба.
туку за кюнечно склучувагье на ово] договор неопходен услов е и
предавазъето на предметите на заемопримачот. Договорот, со ко]
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едно лице се обврзува да му даде на друго лице пари или други
заменливи и потрошни предмети на заем, се уште не е договор
за заем, туку само ветуван.е на заем, одно Сно преддоговор за заем.
Дури по предаван-ето на парите, односно предметите, што се пред
мет на договорот за заем, се смета дека то] е склучен, така што
предаван-ето на парите односно предметите прететавува битна
форма за силучуван-е на ово] договор. Според гоа, ка] реалните
договори, како што е и догонорот за заем, самата оогласност на
договорачите эа предметот на договорот, без истсвремено преда
вагье на предметот на догонорот , мегу странките не создава дого
ворен однос, туку е тоа само еден од потребните претходни услови
за полноважно склучуватье и посгоетье на таков договор. Дого
ворот станува перфектен откако на другата договорна странка ке
и БИД1атпредадени парите, односно предметите што се предмет на
реалниот договор, односно на догонорот за заем. Ако заемодавачот
не сака да го исполни преддоговорот за заем, то] не може да биде
принуден да го даде ветенист заем, ниту, пак, може да се бара
принудно исполнувагье на ваков "договор" за заем, бидезйи таков
договор фактички не постои, туку врз основа на споменатист
преддоговор за заем настанува обврска за надсместок на штета
поради неисполнуватье на преддоговорот за заем, бидеjки догево
рачот што го ветил эаемот, заемот не го дава, така што не може
да догде до перфектно склучуватье на договорот за заем, односно
до исполнувагье на таквиот договор".

(Решено во Врховниот суд на Македониjа, Гж. бр. 50/68, ОД
12. Т. 1968 година).

92. Нарачателот може и има право да го раскине договорот
за дело како пред етпочнувагьетена работата така и во текот па
работата, но во таков случаj е должен на работоприемачотда l\IY
ja исплати договорената награда само за извршената работа. На
рачателот не одговара за штетата што ja претрпел работеприема
чот со продолжувап.е на работата, кога благовременобил известен
да ja пренине работата.

Од образложението:
"Првостепениот суд правилно 1'0 применил материjалното

право кога само делумно го уважил тужбеното бараьье на тужи
телот и тужениот 1'0 задолжил да му плати. 170.000 стари динари
на име остаток од договорената награда за извршените градежни
работи при санацитата на неговата семетва станбена эграда, а го
одбил бараььето тужениот да му ja исплати и сумата 'Од 94.600 ст.
динари на име надсместок на штета - за изгубени дневници. Ова
затоа што, и според мислен-ето на Врховниот суд, според правните
правила на имотното право, нарачателот може и има право да :"'0
раскине догонорот за дело кога сака, т. е. како пред почетскот на
работата, така и во текот на работата, со тоа што во таков случаj
нарачателот е должен на работоприемачот да му j-a исплати на
градата само во висина на извршената работа. Според гоа, бидегйи
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не е спорно дека тужениот како нарачател, претходно го известил
тужителот, како работоприемач, да не доага повейв да работи, а
ово] - тужителот, дошол и со тоа изгубил 8 работни дена, па бил
оштетен со сумата од 94.600 дин., ова тужбено барюье, и според
мислен-ето на Врховниот суд, е неосновано, зашто за ваквата ште
та нема никаква вина до тужениот, ко] благовремено го известил
тужителот дека не треба повейе да даа га ка] него за довршуваьье
на преостанатите работи по склучениот договор за дело.

Од овие причини следуваше жалбата на тужителот да се
одбие како неоснована, а обжалената пресуда да се гютврди како
правилна и на эанон заснована".

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Гж. бр. 383/70'
од 25. IX. 1970' година).

93. Градителот има право на измена на договорот за гра
ден.е или раскин на договерот кога поради виша сила (земjотрес)
дошло до осетно эголемувагье на цените кое ги надминува рамките
па пормалниот ризик во работезъето во градежништвото.

Од образложението:
"Мегу странките не е спорно дека со договорат од 9. П. 1963

година, броj 1045, тужителот се обврзал на тужените да им из
гради еден двоеобен стан од 62,0'7 м. кв., за 3.482,127 ст. динари во
рок од една година юд потпишуван-ето на договор от. Не е спорно
ни тоа дека станот не бил изграден во одредениот рок поради
"виша сила" односно поради катастрофалн:иот земjотрес од 26. VII.
1963 година. Ист о така, не е спорно дека станат бил изграден дури
во 1966 година поради новите прописи за асеизмичката градба. Се
установува дека станбената зграда, во ко] а се наога и станат на
тужените, била изградена според изменетиот проект и план, би
деjки по земjотресот била пропишана само асеизмичка градба, По
ради тоа, а ео оглед на поскапуван.ето на градежните материjали:
кое настанало по земjотресот, цената на изградбата на станат се
зголемува, така 'што таа изнесувала 7.457,60'0' ст. динари. Со оглед
на гоа, Mery странките е спорно тоа дали тужителот може да има
право да бара од тужените да му [а платат новата цена на станот,
кога тие со договорат утврдиле фиксна цена.

Првостепениот суд правилно и основано нашол дека тужи
телат има право на разликата во цената за станат во досудениот
износ, па според тоа, правилно пастапил кога го уважил тужбе
ното баратье. Ова затоа што до оваа толема измена на цената на
станот, главно, дошло поради непредвидениот - вонреден настан
- земjотресот, ко] наложил задалжителна асоизмичка градба и на
предметната станбена зграда, до кое зголемуваььэ стварно дошло
дури по склучувюьето на предметнист договор за градеьье, така
што юва осетно зголемуватье на цените ги преминува рамките на
нормалниот ризик во работата на градежништвото, И бидеjки сета
ова странките не го имале и не мо}келе да го имаат предвид при
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склучуваььето на договор от, тужителот оправдано бара измена на
цената односно оправдано бара тужените да му ja исплатат зго
лемената цена на станот, бидеjки и во ово] случа] треба да нагде
примена начелото на чесност и совесност во работетьето, а според
кое начело мора да ПОСТоОИ еквивалентност мегу давазъата или СТО
руван-ата на двете договорни странки односно мора да се води
сметка за интересите и на едната и на другата странка. 3атоа и
повикуваььето на тужените, како нарачатели, на првобитно дого
ворената цена на станот е во спрозивност со наведеното начело
на чесност и совесност во договорните ОДНоОси.Имено, ако би се
прифатила тезата на тужените, би дошле до таква ситуацига ШТО
поради непредвидените околности, тужителот треба да претрпи
големи загуби.

Поради изложеното, правото на тужителот во изнесената
смиела не е условено со навремено известувагье на тужените -
дека цената на станат ке чини повейе поради изменетите окол
ности, бидетйи тужителот во случагов постапувал како добар до
макин, ja изградил целата станбена зграда, во кога се наога и
станот на тужените, иако според догонорот имал право да го рас
кине договерот. Впрочем, и самите тужени гледале дека станбе
ната зграда се гради по изменет план и проект и по изградбата
во неа се уселиле, што значи дека и самите молчаливо се согла
силе и оо новата цена на станат".

, I

(Пресуда на Врховниот суд на Македонига, Гж. бр. 594/69 од
6. I. 1970 година).

94. Членевите на инициjативниот одбор на селото, кои во
името на одборот, а за сметка на целото село, склучиле договор
за дело за опроведувазье на водоводна инсталациjа во селото, не
можат да бидат лично одговорни за иеполнувазье на тoj договор,
т. е. не се пасивно легитимирани во спорот.

Од образложението:
"Првостепениот суд прима за установено дека селаните од

с. Б. на селски собир се согласиле да изградат водовод во нивното
село и за таа цел ги одбрал~ тужените како лица кои ке ja спро
ведат нивната одлука. При горната утврдена фактичка положба,
првостепениот суд погрешно го применил материjалното право
кога тужените ги задолжил да [а платат сумата по договорот за
дело.

'Гужените не го склучиле догеворот оо тужителот во свое
име и за ево[а сметка, туку во името на иницигативниот одбор
во селото и за сметка на целото село. Од договорот, ко] е прило
жен во списите по делото, се гледа дека тужените го потпишале
договорат во името на инициjативниот одбор како негови членови,
а но] е означен како странка во договорот, па според тоа тие
лично не се во договорен однос со тужителот, па според тоа не се
ни пасивно легитимирани во ово] спор. Видегйи, пак, тужбата е
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насочена лично против тужените, зашто тие во неа поименично се
наведени, тужбеното баратье, со оглед на горниот факт, е неосно
вано, бидеjки тие нема ат пасивна легитимациjа во ово] спор. Тие
би можеле да бидат тужени само до колку и тие беа жители на
тоа село и ако се користеа со водоводната инсталацига и тоа само
за нивниот дел, по основ на неосновано эбогатуван,е, доколку тие
на ово] начин неосновано се збогатиле, но не и по основ на
исполнуваlЬе на договорот" .

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Гж. бр. 317/63
од 6. П. 1964 година).

95. Носителот на станареко право нема првенствено право на
купувазье кога сопственикот на етапот ro продава евоют идеален
дел.

Од образложението:

"Според чл. 34, ст. 1 од Законот за сопственост на делови од
згради, гратанин или правно лице, кое има намера да продаде се
ме]на зграда или стан како посебен дел на зграда, должен е таа
зграда или то] дел на зградата, со препорачано писмо или со под
несок преку судот, да му го понуди на продажба на лицето кое на
станот во таа зграда или на посебен дел од зградата има станареко
право, и да му ja соопшти цената и условите на продажбата. Од
цитираната законска одредба произлегува дека првенственото прано
на купуватье, установено во корист на носителот на станарското
право, може да постои само во случаj кога се продава семегна стан
бена зграда или стан како посебен дел од зграда. Во случаjот, ме
гутоа, тужената З. С. на тужениот JЬ. С. му ja продала само евогага
идеална четвртина од предметната зграда со дворното место, па за
тоа таа не била должна, пред да му [а продаде на тужениот JЬ., да
им ja понуди на тужителите токму затоа што во случаjот се рабо
тело за продажба на идеален дел од станбената зграда, а не за
целата станбена зграда односно на стан, како посебен дел на згра
дата. Затоа е неоснован наводот изнесен во баран-ето за заштита
на законитоста - дека правото на првенствено купуваьье, устано
вено со чл. 34 юд Законот за сопотвеност на делови од згради во
корист на носителите на станарското право, се однесува и на слу
чаите кога се предаваат идеални делови на зградата, односно на
станот. Од истите причини не е ништовен, во смиела на чл. 35 ОД
цитираниот закон, договорат за купопродажба ко] тужените го
склучиле мегусебно на 12. III. 1966 година под Ов. бр. 852/66".

(Пресуда на Врховниог суд на Македониjа, Гзз. бр. 76/73).
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96. Носителот на станарското право нема право на првенетве
но нупувазье на етавот кога еганот се отугува по пат на размена,
т.е. од давателот на станот се дава во замена за евсвроприран етан,

Од образложението:

"Во смиела на чл. 35 од Законот за сопотвеност на делови ОД
эгради, тужителите, како носители на станарекото право на спор
ниот стан, би имале право на првенствено купуватье само во случа]
ако станот бил продаден, а претходно да не била извршена пону да
на начин предвиден во чл. 54 од истиот Закон. МеГУТоОаво случаjов
не е спорно дека станот, на ко] тужителите имаат станарско право,
не бил продаден.

Околноста што спорниот стан тужената општина му 1'0 дала
во вид на надомеоток на тужениот за неговата експропирана стан
бена зграда, навистина прететавува еден вид отугуватье на станот,
но тоа не им дава право на тужителите на првенствено купуватье
на спориист стан, како што неосновано се тврди во жалбата. Ова
од причина што согласно оо погоре цитиранист законски пропие,
носителот на станарекото право има право на првенствено купува
тье на станот само во случа] кога то] се продава, а не и во случа]
на други видови отугуван.а, како на пример, пода рок, размена и
сл. Впрочем согласно чл. 35 од Законет за национализацига, дава
н-ето на стан на име надсместок за експроприран имот е можна и
допуштена правна работа, па според тоа неосновано е баратьето на
тужителите за поништуваььв на спогодбата оо кога тужената оп
штина му го дала СПОРНИОТстан на тужениот Д. на име надсместок
за неговата експроприрана станбена зграда. Во ваков случаj не се
работи за продажба на стан во смисла на чл. 34 од Законот за соп
ственост на делови од згради, па эатоа тужената општина не би
ла должна претходно ово] стан да им го понуди на тужителите да
го купат како носители на станаРС:ЕШТОправо на истист стан. Впро
чем, со даван-ето на спорни от стан на тужениот Д. на име надсмес
ток за неговата експроприрана станбена зграда не се нарушуваат,
ниту ограничуваат правата на тужителите како носители на станар
ското право, бидеjки тие :и понатаму го задржуваат стан ар ското
право на спюрниот стан во ко] живеат."

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Гж. бр. 272/71 од
21. V. 1971 година).

97. Станови, како посебни делови на згради и на семеjни
станбени згради, внесени во фондот на претприjатието за стопани
сувазье со станбени згради (станбено претприлатие), единствено е
овластено да продава станбеното претпритатие, а не и претприта-
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тието што го' изградило етавог - зградата (основачот) - член 24
од Основниот закон за етапанско работезье (егопанисувазье) со стан
бените згради во општеетвена сопственост,

Од о б р а з л о ж е н и е т о:
"Според одредбата на член 24 од Основниот эакон за стопан

ско работен.е (стопанисуван-е) оо станбените вгради во, општествена
сопотвеност ("Сл. лист на СФРJ" броj 35/65), продажбата на ста
нови како посебни делови на зграда, односно продажбата на стан
бената зграда ja врши станбеното претприjатие, ако, станот е вне
сен ва фондот на станбеното претприjатие. Пад каи услави таа про
дажба ке ja изврши станбеното претпригатие, зависи од догонорот
оо ко] е регулиран однюсот мегу станбеното претприjатие и заинте
ресираната работна организацига, Така, ако ва спагадбата е предви
дено дека станбеното претприjатие може да изврши продажба со'
согласност на заинтересираната работна организацига, тогаш пра
дажбата може да се из врши дури по, добиван-ето на таа согласност,
До калку таква ограничуваьье не е договорено, тагаш станбеното
претприjатие маже да го продаде станот односно станбената зграда
и без таа оагласност.

Спаред тоа, според мислен-ето на Врховниот суд, доколиу
е ва прашатье работна организацига, кога станавите адносна стан
бената зграда ги внела во фондот на станбените згради, тогаш так
вата рабатна организациjа соодвегниот стан односно станбената
зграда не може да ja продаде, туку тоа маже да го, стори сама стан
беното претприjатие. При прадажбата на станог односно на стан
бената зграда, станбенюта претпри] атие е должно во, се да се при
држува за соадветните одредби на Зановот за промет на земjишта
и згради и на Зако,но,т за со,пствено,ст на делави о,д згради".

(Решение на Врхо,внио,т суд на Максдо,ниjа. Гж. бр. 499/68
о,д 28. III. 1969 го,дина).

98. Првенствено право на купуваlЬе на ceMejHa станбена
зграда или стан, како посебен дел на зградата, нема сост'анар во
таков стан.

Од о,бразло,жениет'о,:
"Првастепената пресуда се засно,вува врз по,грешна примена

на материjалното, право, - чл. 345 од ЗПП.
Во, спо,ро,т не е спорно, дека тужителката Л. и тужениат J. В.

биле со,станари во стана'т што, е предмет на куrюпрадажба. Спорно,
е дали била со,станарка на истио,т 'стан и тужителката д. Т. во,
мо,менто,т на купапрадажбата.

Тужителките сваето право, на првенствена купуваlЬе го, за
сно,вуваат врз чл. 34 од Зако,нат за сопственюст на делови о,д згра
ди. Спаред о,дредбата на цитираниот член 34, станаро,т, спрема ли
це ко,е не е станар, има првенствена права на купуваlЬе на станат



ВО ко] тоа лице има станарско право. Мегутоа, во станот имаат сос
танареко право тужителките под претпоставка дека и тужителката
Д. била состанар во времето на продажбата на станот, Значи, зако
нат предвидува првенствено право на купуван,е во корист на станар,
а не и на состанар. За состанар танво право во цитираниот закон
никаде не е предвидено, ниту е тоа право предвидено во неко] друг
закон. Затоа, првостепениот суд погрешно го применил материjал
ното право кога нашол дека и состанарот има првенствено прано на
купуван,е, и тоа согласно чл. 34 од Законот за сопотвеност на де
лови юд згради".

(Пресуда на Врховниот суд на Македони [а, Гж. бр. 598/68
од 5. III. 1969 година).

99. Закупувачет на деловна просториjа нема првенетвено право
на нупуватье при продажба на таа престорига.

Од образложението:
"Од обжалената пресуда се гледа дека предметната ПРОСТО

риjа, за кога тужителот претендира дека имал првенствено право
на купувагье, е деловна просторига кога тужителот ja држи под
закуп. При таква состоjба, правилно нашол првостепениот суд дека
тужбеното баратье за поништуватье на догонорот за купопродажба
на таа просторига мегу тужените и баратьего да се задолжи про
давачката да му ja продаде на тужителот е неосновано. Ова од
причина што закупувачот нема првенствено право на купуван-е на
просторигата што ja држи под закуп, бидеjки такво право не про
излегува ни од позитивните законски прописи, ни, од правните
правила на имотното право. Чл. 38 од Заканат за сопственост на
делови од згради го предвидува институт от на првенствено право
на купуван-е, но тоа право се однесува само на носителот на ста
нарското право, а во никоj случаj не може, според принципот на
аналогиjата, да се користи и ка] закупниот однос. Од тоа произле
гува дека тужената В. С., како сопственик на таа делоана просто
риjа, не била должна да му ja поиуди прво на закупувачот да ;1а
купи, поради што не може да се бара да се поништи договорот за
купопродажба што таа го склучила со трето лице - со тужениот,
и да и се наложи таков договор да склучи со тужителот".

(Пресуда на Врховниот суд на Македониз а, Гж. бр. 77/66
од 23. IП. 1966 година).
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100. Не може да се бара раскин на договор за замена кога
tOбjектот,примен во замена, е урнат по извршенвта замена од стра
на на цоговорачот, ко] бара раскин на договорот.

Од о б р а з л о ж е н и е т о:
"Странките склучиле писмен договор за размена на обjектн.

По извршуваььето на договорот и откако едната договорна странка
ти урнала примените, обjекти, побарала раскин на догеворот поради
евикциjа, бидезйи со договорат за замена биле опфатени и обjекти
кои не биле сопственост на другата договорна странка. Првостепе
ниот суд го усвоил тужбеното баратье.

ВРХОВН:ИОТсуд на Македонига ja укинал пресудата на прво
степенист суд од следните причини.

Правилно е правното мислен-е на првостепениот суд дека по
ради евикцига може да се бара раскинуван-е и на договор за за
мена. Во таков случаj, во случа] на раскинуватье на договорат за
эамена, стварта треба да се врати во првобитната положба, а тоа
значи дека секога од странките треба да го прими назад свотот
имот.

Бидеjки тужената во свогата жалба, како и дополнителната
жалба, наведува дека негзината зграда (дука ни) кои постосле на
К. П. бр. 2439, и кои биле предмет на догеворот за замена, тужител
ската општина ги урнала и на истюто место се изградени нови
згради, што се гледа и од приложеното кон жалбата уверение од
Катастарскиот уред бр. 06/1287 од 1. VII. 1966 година, се поставува
прашан-е за основаноста на тужбеното бараьье, бидеjки ако тужи
телската општина навистина ги урнала дуканите на тужената и на
истото место започнала да гради нови згради, таа евентуално би
имала право да бара само надоместок за разликата мегу заменетите
имоти, а не и раскинуватье на договорат.

Видегйи првостепениот суд работата не [а извидувал и не ja
установувал и во ово] правец, следуваше да се укине обжалената
пресуда и предметот да му се врати на првостепениот суд на пов
торно судетье".

(Решение на Врховниот суд на Македонига. Гж. бр. 473/66
сд 6. П. 1967 година).

101. Во спор за надоместок за одводнуван.е СУдот е должен
да извидува дали нориснивот односно еопетвенивотна земjиштето,
кое се наета во мелиоративнотоподрачте, има непосредна или по
средна корист од мелиорациитеза да има и ебврека за плайазье па
придонее за одржуватье на системот, еразмерно со корнета.

о д об раз л о ж е н и е то:

"Во член 87 став 1 од Основниот закон за водите ("Сл. лист
на СФРJ" бр. 13/65) поставено е начелото за користен-ето на ме
лиоративните и другите водостопански обjекти и постротни да се
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плака надоместок, и тоа сразмерно на трошоците на водостопан
ската организацига, што ги има таа за тие обjекти и построзки,
ОДНО сно сразмерно на кориета што ja имаат корисниците на тие
обjекти и постролки. По однос на надсместоко- за одводнувюье гор
ното начело посебно е прецизирано во юдредбата на член 88, став 1
од истиот Закон, така што ово] надсместон го плайаат сите корио
ници и сопотвеници на земjиштето што се наога во мелиоративното
подрачjе и кои непосредно или посредно се нористаг со одводнува
н-ето. Иста смиела има и член 30, став 1 од Заковот за водите
("Сл. весник на СРМ" бр. 2.8/65), според ко] за мелиоративно под
рач]е во смиела на чл. 88 од Основниот закон за водите, се смета
земjиштето што се наога на подрачjето на влиjанието на обгектите
и построjките за одводнуватьв, како и оние земjишта на кои функ
ционираььвто на обjектите и построjките за одводнувагье посредно
влиjаат врз пологодно природно истечуваэьь на површинските или
подземните води.

Според овие законски одредби, значи, услов за HacTaHYBalЬe
на обврската на корисникот односно сопственикот за земjиштето
да плака надомеотон за одводнуван,а е то] од тоа одводнуван,е, да
има непосредна или посредна корист. Ако КОРИСНикотодносно соп
ственикот на земjиштето од одводнуватьето нема никаква корист,
то] не е во обврска да плака надомеотон за одводнуватье, иако
неговото земjиште се наога во мелиоративното подрачю.

Следователно, нападнатите пресуди на пониските судови се
засновани врз погрешна примена на материjалниот закон, бидегйи
оо нив е уважено тужбеното баран-е на тужителют од причини
што земjиштето на тужениот се насгало во мелиоративното под
рачjе, независно од тоа дали тужениот од одводнувагьето имал по
средна или непосредна корист.

Бидеjки пониските судови не го извидувале и утврдувале и
факгот дали тужениот имал непосредна или посредна корист од
OДBoДHYBalЬeTOспроведено со мелиоративниот систем, а KOj фак'!'
е од решавачка важнюст при оцената дали тужбеното бараlЬе е ос
новано или не, следуваше да се уважи бараlЬето за заштита на
законитоста и двете пресуди да се укинат и предметот да му се
врати на првостепениот суд на повторНiОразгледуваlЬе и одлучува
lЬe - чл. 396 од ЗПП".

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Гзз. бр. 79/69
од 19. I. 1970година).
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102. Водостопанската организации, нема право на наплата на
воден придонее од корисниците на водите од природните водотеко
ви, ако природните водотекови не биле дадени на водостопанската
организацита како основно средство со акт на општинското собра
ние или ако тие не-влегуваат функционално во хидромелиоратив
ниот систем или ако нема изведено никакви регулациони работи,

о д об раз л о ж е н и е т о:
"Тужителската страна со платен налог барала од тужените

наплата на воден придонее. Тужените приговориле на издадените
платни налози -- дека се работи за природни водстекови и дека
тужителската страна нема никакви вложуван,я во систем от за на
воднуван.е и затоа нема право на надомеоток.

Првостепениот суд установил дека во склопот на системст за
наводнувагье, оо ко] управува тужителската страна, спатаат и во
дите од природните водотекони односно таканаречената "Иловачка
река".

Врз основа на горната фактичка положба, првостепениот суд
смета дека тужените треба да плакаат воден придонес -- надомес
ток за користеьье на природните водотекови, затоа што водите биле
благо од општ интерес, а природниот водотек "Иловачка река" бил
вклучен во системст за наводнувюье со ко] управува тужителската
страна.

Окружниот суд со евогага пресуда за потврдил пресудата на
првостепениот суд, менувагйи ja фактичката положба утврдена од
првостепениот суд, а имено дека "Иловачка река" била вклопена
во системот за наводнуван,е, второ, дека одржуватьето на земгиш
ните канали го вршела тужителскат.а страна (гоа не го установил
првостепениот суд).

Врховниот суд ги укинал двете пресуди на пониските судови
од следните причини:

Водостопанската организацига, како и секога друга стопанска
организацига, деjностите што ги врши ги врши само со свои основ
ни средства и за услугите што им ги врши на корисниците, за што
има право и да наплатува надсместок. Согласно чл. 26 од репуб
личкиот Закон за водите, како основни средства на водостопански
те организации можат да се сметаат и "одделни делови на природ
ните водогекови, кои се функционално вклопени в.Q хидромелиора
тивниот систем или кои со регулациони работи го изгубиле свог
ството на природен водотек" . Природниот водотек како основно
средство го прогласува општинскиот орган на управата, надлежен
за водостопанство. Првостепениот суд не извидувал дали "Иловач
ка река" со акт на надлежниот орган на општинското ообрание е
прогласена за основно средство на тужителската водостопанска ор
ганизациjа. Од насдот на првостепениот суд произлегува дека "Ило
вачка река" функционално не е вклопена во хидромелиорагивниот
систем, барем тоа не е доволно [асно, а [асно е дека никакви ре
гулациони работи водостопанската организациjа не презела за да го
изгуби "Иловачка река" сво] ството на природен водотек. Ако "Ило
вачка река" не е основно средство па тужителската страна или, ако
е основно средство, а не е функционално вклопена во хидромелио-
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ративниот систем, или ако е основно средство, а нема изведено ни
какви регулациони работи, тужителската страна нема право на
надсместок од корисниците на природните водотекови. Тоа произ
легува и од чл. 87, ст. 1 од Основниот закон за водите ("Сл. лист
на СФРJ" бр. 13/65), кадешто е речено дека. корисниците на мелис
рационите и посебните водостопански обjекти и построгни й плайаат
за нивиото користен-е надсместок на водостопанската или друга
работна организацига чии се тие основни средства, сразмерно на
трошоците што ги има организациjата за тие обjекти и построjки,
односно сразмерно на кориета што ja имаат кориениците на земгиш
тето од тие обjекти и построjки. И во чл. 31 од републичкиот за
кон е речено дека надсместок за наводнуваьье не е должен да пла
ка кориеникот на водата ако организацитата не му овозможи на
корисникот користен-е на водата во согласпост со договорот за на
воднуван-е. Значи судот гребало да извиди, ако се на лице другите
претпосгавки, дали тужителската страна им овозможила и во ко]
обем користен-е на водата на тужените, па по тоа можел да од
пучува за основаноста на тужбеното баран-е. Во спротивен случа]
водниот придонес би добил карактер на данок или такса, што не
е во духот на наведените закони врз основа на кои се засновува
баран-ето на тужителската страна".

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Гзз. бр. 94/72
од 19. I. 1973 година).

103. Според одредбите на Оеновниот закон за дановот на про
мет со недвижвоеги и права ("Сл. лист на СФРJ" бр. 12/65), да
ночен обврзник на данонет на промет со недвижноети и права е
пводввачот, а купувачот само ако е изрично така договорено.

Од образложението:
"СУДОТпогрешно испитувал дали мегу странките била постиг

ната согласност данскот на промет да падне на товар на тужениот,
но] е продавач на имотот.

Според чл. 6 од Основниот закон за данок на промет со не
движиосги и права ("Сл. лист на СФРJ" бр. 12/65), даночен обврз
ник на данскот на промет со недвижности и права е продавачот
на недвижностите односно правата. По силата на ово] законски
пропис, тужениот е должен да го плати данскот на промет во врска
со силученист договор за купопродажба на недвижен имот мегу
странките, доколку тие поинаку не се договориле. Според тоа, судот
требало само да го испитува и утврдува евентуалното постоегье на
спогодба мегу странките ово] данок да го плати тужителот, а не
тужениот, ко] за ова е задолжен со споменатист законски пропие".
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104. Со одеяьето во странство на стипендистот за поделго вре
ме, без одобрение ва давателот ва стипендиjата се смета дека сти
пендисгот едностраво го раекинал договорот за стипендиран,е,

Од о бр а з л о ж е н и е т о:
"Врховниот суд наога дека првостепениот суд правилно на

шол дека тужениот [а повредил свогата обврска юд т. а), под III
од Догонорот за стипендиран.е, кога без знаеьье и согласност на
давателот на стипендиjата го напуштил местото на студиратьето -
Скопjе и отишол на практика во Вратфорд. Ова затоа што според
цитираната одредба на Договорот то] се обврзал дека нема да 1'0
менува отсекот и факултетот, ниту местото на студираььето без
энаетье на надлежниот орган, предвиден во Правилникот за сти
пендиран-е на ДСНО. Фактот дека спротивна на земената обврска
тужениот заминал во Англиjа, и таму се задржал една година,
укажува на непридржуван.ето за договорните обврски, што со
сема оправдано, од давателот на стипендиjата е сфатено како едно
страно раскинуваьье на договорот за стипендираьье. Ово] заклучок
се поткрепува и со фактот што до 30. XI. 1966година тужениот не
се jавувал на касата на давателот на стипендиjата за да ги по
дигне одредените износи на стипендиjата".

(Пресудено во Врховниот еуд на Македониjа, под Гж. бр. 24/69
од 15. V. 1969година).

105. Правната работа (договорот) Koja е склученв од мало
летник е манлива, но таа може да се конвалидира со допелнител
но одобрение на старателскиот орган или со одобрение на контра
хентот - малолетникот, дадено по неговото полнолетство.

Од образложението:
"Жалбата на тужениот е основана.
Не е спорно дека тужителката била малолетна кога го пот

пишала догеворот за подарок и за купопродажба на недвижните
имоти од 20. VПI. 1958 година, поради што таа и бара негово по
ништуватье.

Според тоа, во ово] случаj се работи за манлива правна
работа што ja склучил малолетник и кога работа (договор) сам ПО
себе не е невалиден, бидеjки може да се конвалидира со допелни
телно одобрение од старателскиот орган или оо одобрение на кон
трахентот - малолетник, дадено по неговото полнолетство. Ова
одобрение мора да биде дадено во смисла на прифайан-ето на до
говорните одредби со изрична изjава или молчаливо, со такви
постапки кои, по расудувагьето на сите околности, не даваат ни
каква разумна причина да се посом:нева во изтавата на волгага.
Дали е дадено вакво одобрение или не, значи, е фактичко пра
шан-е, кое треба да се реши, земаjКи ги предвид сите околности
на конкретниов случаj. Врэ основа на самиот факт што изминале
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5 (пет) години, сметатки од r:юлнолетството на тужителката до под
несувазъето на тужбата, се уште не може да се заклучи дека таа
- тужителката правната работа веке ja одобрила. Потребно е,
имено, да се утврди поведението и манифестаЦИjата на волjата на
тужителка та по не] зиното полнолетство по однос на спорниот до
говор, бидетйи од правилното утврдувагье на тие важни и реша
вачки факти и зависи основаноета на тужбеното баран.е.

Виде[йи првосгепениот суд правната работа не ja иепитувал
и оценувал и од оваа гледна точка, обжалената пресуда следуваше
да се укине и предметот да се врати на повторно судетье - чл. 358
од ЗПП".

(Решение на Врховниот суд на Македониjа, Гж. бр. 836/65 од
13. 1. 1966 год.),

106. На поранешниот сопственик на експроприрапа недвиж
ност му следува 6tO/о камата од депосециразьею до правосилвоста
на решението за експроприjациjа и пред 15. 11. 1968 год., денот
кога влегол во сила Законот за еКСпроприjациjа, звтоа што ево]
закон има ретроактивно деjство во однос па надоместокот (а и ка
матата е еден вид падоместок) ако на денот на влегтввн.ето по
сила на ЗЕ (15. 11. 1968 година) пе постоело правосилно решение
за надоместокот.

Од образложението:
."Првостепениот суд не го повредил Заковот за експроприга

циj а, па ни одредбата на чл. 52, ст. 2 од истист закон, кога на по
ранешниот сопственик му признал право на камата од 60/0 од денот
кога то] бил депоседиран во корист на кориснивот на експропри
jациjата, се до правосилноста на решението за експроприjациjа.
Ова затоа што Законот за експроприjациjа, ко] влезе во сила на
15. П. 1968 година, во евогот чл. 73, ст. 1 предвидел одредбите на
заюоног да се применат и на сите експроприjации, за кои на денот
на влегуватьето во сила на то] закон немало правосилно решение
за надоместок. Така, во став 1 од споменатист чл. 73 од Законот
за експроприjациjа се вели: "Постапката за одредуватье надсмес
'.ЛОК за експроприрана недвижност ке се спровеле и НАДОl\1:ЕСТОК
КЕ СЕ ОДРЕДИ СПОРЕД ОДРЕДБИТ-Е НА OBOJ ЗАКОН, ако на
денот на влегувюьето во сила на ово] закон не постои правосилно
решение за надоместок". Не е спорно дека на денот на влегува-
1Ьето во сила на ЗЕ немало правосилно решение, ео кое бил од
реден надоместокот за имотот на поранешниот сопственик, Би
деjки каматата е еден вид надоместок, не може да се прифати
дека одредени одредби на новиот ЗЕ, ко] влегол во сила на 15. П.
1968 година, ке се применуваат на старите експроприjации и од
делни одредби нема да се применунаат или одредбите за надомес
токот ке се применуваат, а за каматата нема да се применуваат,
иако немало правосилно решение за надоместокот на ден 15. П.
1968 година. Ако тоа го сакал законот би 110 регулирал посебно,

I
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Мегутоа, таква одредба нема, а одредбата на чл. 73 од ЗЕ не прави
разлика за одделни видови на надоместок, туку вели дека на сите
експроприj ации, па и на оние што биле спроведени пред 15. П.
1968 година, значи и за старите експроприjации, ке се применат
одредбите на ЗЕ ако на денот на влегуватьето во сила на ЗЕ
Т.е. на 15. П. 1968 година, немало правосилно решение за на
доместок, па следователно ке се примени и одредбата на чл. 52,
ст. 2 од ЗЕ со оглед на тоа дека на ден 15. П. 1968 година немало
правосилно решение за надоместокот".

(Решение на Врховниот суд на Македониj а, ГЗЗ, бр. 74/72 од
18. ХII. 1972 падина).

107. Согласно со правните правила на имотното право, ка
матата тече од рокот на стасаноста, а ако таков рок не е догово
рен, се смета дека рокот е стасан кога ~e се поднесе ТУ1Кбаза на
плата на долгот.

Од образложението:
"Првостепената пресуда. во делот за досудената камата од

поднесуван-ето на тужбата, а не 'од стасаноета на побарувагьето,
се засновува врз погрешна примена на материj алното право. Спо
ред правните правила на имотното право, каматата тече од рокот
на стасаноста за плакан-ето на долгот, а ако таков рок не е до
говорен, обврската на должникот за исплата и на каматата наста
нува и почнува да тече со поставуваььето на таквото баран.е од
страна на тужителот во тужбата.

Во случагот рокот за плайатье и на каматата бил договорен
мегу странките со потпишуватьето односно со приемот на факту
рите, а имено, дека плайаььето на долгот и на каматата стасува
во рок од 3 дена по приемст на фактурата. Не е спорно дека 1'У
жениот фактурата ja примил, но бидеjки долгот не бил исплатен
во рок од 3 дена, икаматата следува да се плати по истекот на
третиот ден од приемот на фактурата.

Поради тоа, во то] дел пресудата следуваше да се преправи,
така што тужениот следува да му ja плати каматата на тужителот
од 18. IV. 1961 година, а не од денот на поднесуван-ето на туж
бата - чл. 360, ст. i, т. 1 од ЗПП".

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Гж. бр. 62/63
од 1. VI. 1966 година).
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108. Падоместокот за комунално ypeДYBalЬe на градежното
землиште е должен да го плати и оно] градител на чие земjиште
немало извршено работи за ypeДYBalЬe на земjиштето. Ова затоа
што висината на надоместоног се одредува според трошоците што
треба да се направат за подготвгван,е на градежното земjиште,
но не на одведена парцела, ТУКУ од пресекот што се добива од
трошоците за уредуван.е на една цела населба или дел ОД неа
(блок) оцреден за изградба,

Од о б р а з л о ж е н и е то:
"Првастепениот суд правилно га применил материjалната пра

ва кага го уважил тужбеното бараьье и го задолжил тужениот да
му [а плати на тужителот договорената сума од 12.000,00 динари
како надоместок, бидеjки обврската на тужителот па чл. 2 од до
гаварат за подготвуван-е на градежното земjиште треба да се раз
бере така што тужителот треба да ги изведе тие работи по однос
на целата населба односно на целиат блок одреден за изградба на
станбени згради, а не на секога поединечна парцела. Ова произле
гува и ад чл. 4 на истист договор, како и од одредбата на чл. 5,
каде што е изрично речено дека тужениот износот од 12.000,00
динари е должен да го плати како прасечни трашаци утврдени со
програмата на Собранието на општината, а се аднесува за насел
бата - блокот во ко] се наога и предметната парцела, и таа веднаш
па здобиватьето на тужениот со градежна дозвола".

(Пресуда на Врхавниот суд на Македаниjа, Гж. бр. 411/71
ад 10. IX. 1971 година).

109. Поегоен,е на правосилна кривична пресуда оо Koja е
утврдена вината на штетникот, не го ослободува судот во епорпт
за надомеотон па штета да утврдува дали имало и во ко] обем вина
и до лицето од кого тужителите го изведуваат своето право на
надомеотон на штета.

Од о б р а з л о ж е н и е т о:
"CTojaT жалбените навади дека првастепената пресуда е за

снована врз непотпално и пагрешна утврдена фактичка паложба
и погрешна примена на правните правила на имотнота право.

Од образложението на пресудата е видна дека тужениат ва
одгаворот на тужбата истакнал приговор дека за смртта на пок. не
е исклучива виновен односно дека во наjголемиот дел вината за
настанот ва ко] гюкоjниот го изгубил животат, е ка] покоjниат.
Са ова тужениат му укажал на првостепениат суд дека праша
тьето за надаместак на штетата, поставено ва ово] спор, треба да
се реши по принципат на поделена одговорност. Во врека 0.0 ово]
приговор, првостепениот суд застанал на становиштето дека, со
гласно чл. 11, ст. 1 од ЗПП, прашан-ето за вината на тужениот
е решено оо правасилна кривична пресуда.
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Становиштето на првостепениот суд - дека прашан.ето за
вината на тужениот е решено со правосилната кривична пресуда,
е погрешно. Со кривичната пресуда К. бр. 89/63 од 24. ХII. 1963
година, ко]а е потврдена со пресудата на Врховниот суд на Ма
кедониjа, К. ж. бр. 400/64 од 19 XI. 1964 година, е решено пра
шан-ето за кривичната одговорност на тужениот како извршител
на кривичното дело убиство на миг од чл. 136 од КЗ, при кое пок.
е лишен од живот. Во таа смиела треба да се сфати и чл. 11, ст. 3
од ЗПП, на ко] пропие се повикува првостепениот суд. Мегутоа,
прашаььето за граганско-правната одговорност на тужениот во
врека со штетата настаната со убиството на пок. и потоа, треба
да се решава во согласност оо правните правила на имотното пра
во. Ова затоа што има случаи кога штетата може да биде преди
звикана и со деjствие во чие извршуватье, во помала или пого
лема мера, учествувал и оштетениот. Според правилата за при
чинската врека и вината, секо] одговара за своите постапни и учес
твото на оштетениот во предизвикуватьето на штетата има
влитание врз одредуватьето на надоместокот. Ако штетата настапи
ла како резултат на заедничка постапна на штетникот и оштете
ниот, штетникот не одговара за целата штета, туку само за
дел од штетата, ко]а може да му се припише на неговото учество
во предизвикуваэьего на штетата. Во таков случа], од вкупниот
износ од штетата се одбива онолку колку што одговара на учество
то на оштетениот во предизвикуван.ето на штетата. Во случагов
тужениот истакнал приговор дека и самиот пок. придонел да доjде
до тепачка, во кога то] го загубил свогот живот. Првостепениот
суд пропуштил да ги извиди и утврди околностите под кои дошло
до насгавот ко] се случил на 2. V. 1963 година, во ко] пок. бил
убиен. Не е утврдувано дали покоjниот презел некои деjствиjа,
кои, во помала или поголема мера, придонеле да догде до тепач
ката и до неговата смрт. Ова било нужно да се извиди и утврди,
бидегйи, ако се утврди дека и то] придонел да догде до тепачка
и да биде лишен од живот, тогаш тужениот не можел да биде
исклучиво виновен за настапената последица, а тоа значи дека
то] не е должен да ja надоместува во целиот износ материjалната
и нематериj алната штета што произлегува од заедничките деj
ствиjа на тужениот и пок, Ако се утврди макар иделумичен
придонее на покоjниот во предизвикувюьето на неговата смрт, ТО
гаш судот бездруго треба да го утврди степенот на вината на
тужениот 'Од една, и на покоjниот од друга страна. Сразмерно на
учеството на покоjникот односно сразмерно на неговиот придонес
да догде до трагичниот настан и трагичната последица, од износот
на штета што ке биде утврден (за секо] основ на баран-ето и
вкупно), треба да се одбие ' соодветен процент, ко] ке биде сраз
мерен на придонесот на покоjниот во трагичниот настан" .

(Решение на Врховниот суд на Македониjа, Гж. бр. 7/67 од
19. IV. 1967година).
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· СинО'вите на загинатиО'т татко имаат право на надомес
.еимотна штега за претриена болка, независно од тоа дали

ВО исто домайинство со таткото во моменгет на неговата
ькгот на заедничии живот може да има влитание само
ната на вадоместонот за претриената болка.

,образложението:
эвостепениот суд на синовите на загинатист татко во со
ата несрека им досудил на име надсместок за претрпена

изгубенист татко, на секо] од нив ПО 2.000,00 динари.
этив уважениот дел на тужбеното баратье благовремено
жалба тужената страна, како што произлетува од неа,
югрешно и непотполно установена фактичка цолежба и
.огрешна примена на материjалното право, и 'ГОа по однос
.ите, затоа што тие не живееле во исто домакинство со
Т.
совниот суд на Македонига во то] дел пресулата [а по
следните причини:

эсновани се жалбените наводи по однос правото на на
на синовите на покоjниот за претрпената болка а име
што тие не живееле во исто домакинство. Прво, судот
примил дека синовите живееле во исто домакинство со

тко. Второ, И кога синовите не би живееле со своите ро
га синот, односно децата, им следува право на надоместок
юлка за изгубениот татко, затоа што децата чувствуваят
лка, и според правните правила на имотното право, децата
.аво на надоместок, без оглед на тоа дали биле членови
инството на сво] от татко или одделени. Факгот дали жи-
исто домакинство може да има влитание само врэ виси

гадоместокот, но не и врз самото право".
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При одредувшьето висина на надеиесгокот на штета за
издршна поради загинуввтьето на таткото на малолез
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есуда на Врховниот суд на Македониjа, Гж. бр. 606/72
[. 1972 година).

образложението:
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:уваат своите деца. Оттука треба да се заклучи дека не
J., како татко, бил должен да ja издржува cBojaTa мало

>ка, туку таква обврска има и тужителката Ц., како MajK::l,

т
п
О

и
в
т
с,
з:
2

9,



t И со оглед на тоа треба да се цени и установи колку придоне
'вал во издршката неjзиниот татко, а колку магкага и само де
)т ШТ'О го давал таткото, со чига смрт детето го изгубило то] дел,
,j дел претставува штета што треба да j анадомести тужениот,
lKO штетник. Осем тоа, судот ке треба да испита и утврди дали
щелената семе[на пензиjа на малолетната тужителка не го по
эива придонесот што го давал и што би и го давал покоjниот 11:
тко ако не беше убиен, зашто и од утврдувюьето на ово] факт
виси основаноста на тужбеното баран-е".

(Решение на Врховниот суд на Македониj а, Гж. бр. 233/72
( 29. VI. 1972 година.)

112. Незавионо од канов интензитет биле физичките болки,
колку тие траеле, на повредениот му следува право на надомес
к на неимотна штета.

Интензитетот и времетраетьвто на болките се од значевьв за
юината на надоместокот.

Од образложението:

"Првостепениот суд, по однос на баразъето за надоместок на
гега за претрпени физички болки, утврдил правилна фактичка
ложба, но на неа погрешно го применил материjалното право _
авните правила на имотното право. Имено, од изведените до
зи судот утврдил дека тужителот добил една драснатина ОД
-4 см., крвен подлив на очните капаци на десното око, и трау
тска повреда на тапанчето на десното уво. За лекуван,в на ОШ1С
вреди во медицинскиот центар во Ш. 'Останал 8 дена, а потоа бил

стационарно и амбулантско лекувюье 30 дена. Претрпените
лки, според мислен-ето на вештото лице, биле од среден интен
гет, врз основа на ова, судот нашол дека на тужителот не му
едува надсместои за претрпените физички болки.

Според правните правила на имотното право, независно од
1 каков интензитет биле физичките болки што тужителот ги
етрпел и независно колку тие траеле, па тужителот по ово]
юв му следува надсместок на штета. Се разбира, интензитетот
времетраен.ето на болките се важни околности од кои зависи
сината, но не и правото на штета. Со други зборови, И за пре
лените физички болки од среден интензитет на тужителот му
эдува надсместок. Висината на надоместокот зависи од интен
гетот и времетраегьего на болките, а се опредува соглаено чл.
~од ЗПП".

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Гж. бр. 426/72 од
К. 1972 година).
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113. Стравот, тагата и другите душевни етрадазьа спатаат во
поимет на душевни болки и нема законски основ по сенога од
овие манифестации посебно да се доегдгвв надоместок па штета,

Од образложението:
"Окружниот суд на оштетениот песебно му досуди надомео

ток на штета за претрпен страв, посебно за психичка болка.
Врховниот суд на Македониjа во то] дел обжалената пресуда

j а преправи од следните причини:
Основано во жалбата на тужената се наведува дека прво

степени от суд погрешно го применил материjалниот закон кога на
тужителот посебно за психичка болка и посебно за претрпен страв
му досудил надсместок на штета. Стравот, тагата и другите ду
шевни страдан-а, спатаат во поимот на душевна болка, па нема
законска основа по секо] а од овие манифестации на душевна болка
посебно да се досудува надомеоток на штета. Во случагов ка] ТУ
жителот, освен стравот, немало друга душевна болка. Затоа то]
има право на надоместок на штета само за претрпената болка од
предизвиканиот страв за животот поради пукаььето од пушката и
повредата од сачмите. Поради тоа, Врховниот суд наjде дека на
тужителот треба да му се надсмести штетата само по ово] О'СНоВ,
поради што наjде дека баразъето за надсместок на штета во до
судениот износ од 100.000 стари динари по основ на психичката
болка треба да се одбие, па согласно чл. 360, точ. 2 од ЗПП ВО то]
дел ja преправи пресудата".

114. Правото на надоместок на штета за претрпена болка 11
страв од добиената телесна повреда е чисто лично право и како
такво се гаси со смртта на оштетениог. Според тов, по то] ОСН4)В
наследниците на оштетениот немват право на таков надеместок,
затоа што како лично право, иако од имотен карактер, со оглед
на неговиот карактер, е ненаследиво.

о д о бра зло же н и е т о:
"Не стои жалбениот навод дека првостепениот суд погрешно

го применил материjалното право, кога нашол дека тужителите не
се активно легитимирани за воден-е на ово] спор, па тужбеното
баран-е го одбил како неосновано.

Првостепениот суд утврдил дека тужениот, на 13. V. 1964
година, со евогага кола го повредил сега покоjниот J. К., за што
бил ссуден на казна затвор во траен-е од 6 месеци, а оштетениот
за остваруватье на оштетното побаруваьье, бил упатен на редовен
грагански спор. Во мегувреме оштетениот умрел од воспаление на
белите дробови и слабо срце, без да покрене спор за остваруван-е
на своето оштетно побаруваьье спрема тужениот.
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При ваква фактичка положба, првостепениот суд правилно
нашол дека тужителите, кои се сопруга и син на покоjниот, не се
активно легитимирани да бараат надоместок на штета поради бол
ката и стравот што го претрпел покогниот од нанесените му те
лесни повреди од страна на тужениот.

Точно е тврдеььето на жалителите дека правниот институт
- надсместок на штета е од облигационо-правен карактер и дека
согласно чл. 2 од Заканат за наследуван,е :можат да се наследу
ваат како стварите, така и правата што му припагале на остави
телот. Мегутоа, не се предмет на наследуватье сите права и сите
побаруватьа што му припагале на оставителот. Постоjат извесни
права, побаруваььа и обврски кои се строго врзани за оставителот
и престануваат оо неговата смрт. Во случагов правото на остави
телат да бара надоместок на штета поради претрпената болка и
страв од нанесените телесни повреди од тужениот е облитационо
право строго врзано за оштетениот, така што престанува со него
в-ата смрт и не преминува на наследниците. Во случаjов се работи
за нематеритална штета (за претрпена болка истрав), кога штета
е од лична природа, биде[йи е последица на повреда на немате
ритални лични добра на човекот, кои ги заштитува граганското
право.

Од горните причини првостепениот суд правилно нашол дека
тужителите, како наследници на оштетениот, не го наследиле и
неговото право да бараат надоместок на штета од тужениот пораци
претрпена болка и страв од нанесените телесни повреди од туже
ниот и дека тужителите не се активно легитимирани за воден-е на
ово] спор."

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Гж. бр. 609/67 од
25. ХП. 1967година).

115. Кога постоjното побаруватье за надоместок на нематери
jална штета т. е. за претрпени психични болки е Зголеменово те
кот на постапката, по истекот на застарениот рок од три години,
тужбеното бараэье за зголемен износ, сходно одредбата на член 19,
став 1 од 3аконот за застареност на побарувазьатв, е застарено и
како танво треба да се одбие.

Од образложението:
"Бидеjки посто.[ното побаруватье за надсместок на немате

риjалната штета е зголемено по повейе од 10 години, т. е. по истекот
на рокот од член 19, став 1 односно И по истекот на рокот од
член 20 од Законат за застареност на побаруваььата, основан е
жалбениот навод на тужениот дека по однос на зголеменото
побаруватье постои застареност. Ова поради тоа што за штетата
поради претрпените болки тужителката дознала веднаш кога бол
ките и настанале, па и застаруватьето на побаруваььето на надо
местскот за претрпените физички болки започнува да тече откога
болките престанале. Според тоа, има да се прими дека тужбеното
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баран-е на тужителката за надсместок на штета за претриените
физички болки е основано само за износат 'од 2.000 динари, во ко]
износ И било предтавено во предвиденист законски рок. Од овие
причини следуваше обжалената пресуда да се преправи и туж
беното баран-е за зголемениот износ од 3.000 динари да се одбие
како неосновано, односн:о застарено".

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Гж. бро] 443/74
од 14. VI. 1974 година.).

\

116. Оштетениот нема право на надомеотон на нематери
jална штета за претрпен страв, ако стравот не е од голем ин
тензитет и од него нема последици.

Од образложението:
"Според правните правила на имотното право, надоместок на

штета поради претрпен страв се досудува ако стравот оставил по
следици - трауми. Од обжалената пресуда не е видно дали тужи
телот од претрпениот страв имал последици. И стравот и болката
се душевни состоjби на оштетениот исудот посебно ке досуди не
материj ална штета за стравот само тогаш, кога од последиците на
стравот оштетениот имал треумит ..Т.е. манифестации во душевната
состогба на оштетениот.. Дали имало последици од претрпениот
страв ка] оштетениот - 'Гоа од образложението на обжалената
пресуда не се гледа. За секо] страв не се досудува надоместок. На
доместокот се досудува само за страв од посебен интензитет и од
ко] останале последици во душевната состоjба на оштетениот.
Стравот од мал интензитет се вклопува во душевната болка и за
таков страв одделно не се досудува надоместок од досудениот на
доместон за душевна болка".

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Гж. бр. 602/69
од 25. ХII. 1969 година).

117. Соизвршителите на кривичното дело убиство одгевараат
солидарно за надоиеетувальето на штетата само ако не може да
се утврди поединечно за секо] учеснин обемот на сторената штета.

Од о б р а з л о ж е н и е т о:
"Првостепениот суд ги задолжил тужените да им платат на

тужителите солидарно на име надоместок на штета за изгубената
издршка по 3.000 динари месечно или вкупно 708.000 динари за
ради убиство на нивниот татко. Истиот суд го одбил тужбеното
баральо за надоместувагье на штетата за претрпена душевна болка,
затоа што нашол дека тужителите се мали деца и не чувствуваат
таква болка.
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Врховниот суд на Македонига [а унина првостепената пре
суда, покраj другите, и од следните причини:

Првостепениот суд ги задолжил тужените да им ja платат
на тужителите досудената сума солидарно. Мегутоа, во образло
жението на пресудата не ги изнел причините од кои би можело
да се види эошто ги задолжил солидарно.

Според правните правила на имотното право, по правило,
секо] од учесниците во сторуваььето на штетата одговара за онаа
штета што [а сторил сам, а солидарно само ако е штетата сторена
од повейо . лица заедно, намерно и кога не може да се установи
кога штета и во ко] обем секо] од учесниците ja сторил. Првосте
пениот суд во таа смисла не ги навел причините. Според тоа, 30
случаjов тужените можат да одговараат солидарно за надомес
туватье на сторената штета, но судот, имагйи го предвид горното
правно правило, во таа смисла за свотата одлука треба да ги
даде и причините".

(Решение на Врховниот суд на Македониjа, Гж. бр. 227/65
од 2. ХII. 1965година).

118. Во спорот за надомеотон на штета на работник поради
незаконито реUIение за престанок на работниот однос судот е дол
жел да изведува и утврдува дали оштетениот со незвконитиот
престршок на работниот однос можел да ja отстрани штетата и во
ко] обем.

Од образложението:
"Ревизиjата на туженото претприjатие е основана.
Причините врз кои се засновуваат обете пресуди на понис

ките судови, главно, се сведуваат на следново:
Со решение, бр. 1521 од 24. IX. 1962 година на 12. IX. 1962

година на тужителката и престанал работниот однос поради Cd
моволно напуштатье на работата - чл. 317, ст. 1 т. 2 од порано
важечкиот Закон за работни односи. Во работниот спор пред оп
штинскиот и окружниот суд ВО П., со правосилна пресуда од
4. ПI. 1963 година односно од 29. VIII. 1963 година, спомнатото ре
шение е укинато. Тужителката повторно е примена на работа во
туженото претпри[атие на ден 24. IX. 1963 година, но не и бил
исплатен личниот доход за периодот од септември 1962 до септем
ври 1963 година. Со оглед на гоа лека тужителката во односниот
период не остварила никаква заработувачка и во тоа време не
била во можност да стапи во работен однос во друга работна ор
ганизациj а, како што го утврдуваат тоа пониските судови, ВТОРО
степенист како и првостепениот суд го задолжуваат туженото
претприjатие на тужителката да и ги исплати, на име надомес
ток на штета, вкупните месечни износи на личниот доход од
означенист период во износ од 407.472 динари, иматки предвид
дека личниот доход И изнесувал 32.300 стари динари месечно.
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Инаку, стозат фактите и тие се непосредно утврдени во по
стапката ка] пониските судови, дека тужителката на ден 1. Х. 1962
година ги примила од туженото претприjатие сите свои докумен
ти со работната книшка, дека се иселила од поранешиото место
на живеен-е (Ш) уште во март 1963 година и дека се настанила, со
свогот брачен другар, во неговото место на вработуватье - З;
дека за сета време на отсуствуван.ето од работа не се при]авила
ка] органат надлежен за поередуван,е на работа како во П., така
и во З, а стотаг фактите, дека неколиу работни организации од
подрачjето на П. во април 1963 година му приjавиле на надлеж
н:иют завод за вработувагье слободни места за градежни техни
чари (тужителката е градежен техничар).

Оценувагйи ги сите факти, релевангни за пресудуватьето на
спорот, и двата ПОНИски суда наогаат дека тужителката, без СВО
ja вина, не можела да се вработи на друго место и дека и припага
право на надоместок за изгубениот личен доход за означениот пе
риод.

Произлегува, значи, дека суштината на спорот мегу стран
ките е во ова: дали и што му припага на работникот, на кого со
решение од надлежниот орган на работната организацига му пре
станал работниот однос во работната организацига. Тоа решение
подоцна, во работниот спор, е укинато и работникет е вратен на
работа.

На тужителката и престанал работниот однос со решение на
работната организацига. Независно од постапката што ja води таа
за укинуватье на тоа решение, требаше да се преземат сите мер
ки кои, според нормалниот тек на работите, ги презема работникот
ко] останал надвор -од работниот однос и КО] бара работа. Реално

.земено, тоа е да се бара работа ка] надлежниот завод за вра
ботувагье на работници.

Мегутоа, тужителката тоа не го сторила. Таа не се притави
ла во надлежниот завод НЕшосреднопо престанокот на работниот
однос, ниту тоа оо сторила по земазъето на своите персонални до
кументи и работната книшка, ниту го сторила тоа за сето време
додека била во П., па ни по преселуваььето во З. Тоа се факти
кои при оценка на прашан-ето за надоместуватьв на штетата по
ради незаконитото раскинуван-е на работниот однос треба да би
дат земени предвид. Мегутоа, овие факти од пониските судови не
се оценувани во доволна мерка, односно кон нивната оценка се
приетапувало наполно изолирано, поради кое погрешно и се за
клучило дека ка] тужителката немало вина, затоа што во означе
ното време не можела да се вработи. Не треба да се губи од пред
вид дека во почетскот на април 1963 година во Заводот за вра
ботуватье на работници во П. бил при]авен недостиг на нвалифи
кувани кадри, каква што е тужителката, кое нормално упатува П?
заклучок дека поетоела реална можност за не]зино вработуватье.
За овие факти при пресудувагьето на работата не само што не се
водело сметка, туку тие се сметани за безначаjни, поради кое и
не се пристапило кон нивиото утврдуваьье (бил одбиен предлогот
на туженото претприjатие да се распита бившиот директор за таа
околност).
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Од сето ова произлетува дека обете пресуди се донесени со
битна повреда на одредбиге на процесната постапна од чл. 343,
ст. 2, т. 11 од ЗПП, бидезки недостасуваат податоци за решавач
ките факти, поради што' не е можно да се испита законитоста па
одлуката на судот. Поради тоа, со повикуван.в на чл. 375 од ЗПП,
обете пресуди на пониските судови треба да се укинат и предметот
да му се врати на првостепениот суд - сега на ОПШтинскиотсуд
во К. (чл. 25 од Законот за измените и дополнуваэьата на Законот
за процесната постапка) на повторно суден,е.

При повторното судегье, во силопот на изнесените факти, тре
ба да се оценат и наводот на тужителката дека уште во март
1963 година станала гравидна, дека на ден 22. ХП. 1963 година се
поредила и дека за време на живеезъето во П. (март 1963 г.) нема
ла деца. Имено, В.Q силопот на другите факти, посебно треба да
се оценува дали не е и оваа манифестациjа на волjата мирно да
се зачека одлуката на СУДОТза оцена на законитоста на решението
за престанувагье на работниот однос и непреземане ништо КОН
кретно, со цел за засновуван,е на нов работен однос и стопани
суван,е воопшто".

(Решение на Врховниот суд на JУl'ославиjа, Рев. бр. 1305/65
од 7 септември 1965година),

119. За пернодот во ко] работникот бил надвар од работниот
однос поради отказ, а ко] подоцна од страна на судот е поништен
како незанонит, то] има право на надоместокна штета, а не право
на личен доход.

Од образложението:
"Жалбата на туженото претпри]атие е основана.
Со самиот факт што решението за отказ на работниот од

нос на тужителката е унинато како незаконито со правосилната
пресуда на Околискиот суд во Прилеп, П. бр. 1558/62 од 21. ХII.
1962 година, тужителката не стекнува и право да бара исплата на
личниот доход за времето додека била без работа. Со ниеден по
зитивен законски пропис не е определено дека на работникот са
мо формално - правното постоетье на работниот однос му дава
право на надсместок за непримениот личен доход за времето до
дека бил без работа. Личниот доход се дава и се прима за извр
шена работа. Доследно на 'Гоа, ни тужителката нема право на ли
чен доход за времето за кое не вршела работа, иако редовно се
jавувала на работа, туку може и има право да бара единствено
надоместок на штета, ано таква стварно и претрпела од незакони
тата постапка на туженото претприjатие. Видезйи, пак, под штета
се подразбира загуба во имот, за да биде туженото претприjатие
должна неа да и [а надомести на тужите.лката, потребно е да се
утврди не само неговата вина за настанатата штета, туку и дали и
што оамата тужителка презела да [а отстрани неа или да ja на
мали. Следователно, во коннретнисв случаj потребно е да се ис-
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пита и точно да се установи дали и колкава корист гужителиата
остварила или пропуштила да оствари во означенист временски
период ОД евогот шивачки занает, а евентуално и ,ОД саден-ето на
тутунот, па доколку би се поjавила разлика мегу остварената или
пропуштена заработувачка од шивачкиот занает и садезьето на ту
тунот и висината на личниот доход, тогаш надоместокот на ште
тата заради изгубениот личен доход поради незаконитиот отказ
на работниот однос, би изнесувал во висина на таа разлика, па
во то] размер и тужбеното бараьье би било оправдано и основано.

Од овие причини следуваше да се уважи жалбата на туже
ниот, обжалената пресуда се укине и предметот да се врати на
повторно судеьье",

(Решение на Врховниот суд на Македониjа, Гж. бр. 643/65
од 13. IX. 1965 година).

~. 120. По правоеилноста на судската ОДЛУка за врайазье на ра
~тникот во работната организациза, работнивот има право на па

доиестон на личниот доход ШТО би го остварил да бил на работа,
а не на надомеоток на штета. Затоа нема потреба да докажтва де
ка презел мерки за намалуватье на штетата т.е, дека барал ра
бота.

о д о бра зло ж е н и е то:
"Бидеjки е во прашан-е спор за неисплатен личен доход чл.

126-а, ст. 2 од ОЗ РО - должност на судот била да ja утврди виси
ната на личниот доход за работното место благаjник во пернодот
од 1966 до 1969 година.

Неоснован е жалбениот навод дека тужителот нема право
на личен доход затоа што во ова време не бил при] авен во эаво
дот за вработувавье. Според наогатьето на ово] суд, при положба
ово] спор да е спор за наплата на неисплатен личен доход, а ле
спор за надсместок на штета поради неисплатен личен доход, ту-·
жителот не бил должен да се' при] авува во заводот за вработува
lЬe и да бара работа на работно место какво што заземал до отка
зот, или некое друго место, кое одговара на неговите стручни ква
лификации. Затоа првосгепениот суд правилно го применил ма
териjалниот закон - чл. 126-а ст. 2 од ОЗРО кога тужениот 1'0
задолжил на тужителот да му ja плати сумата од 36.000 динари
на име неисплатен личен доход за пернодот од 1. 1. 1966 до 31. ХII.
1969 година".

(Пресуда на Врховниот суд на Македонига - Скопjе, на:
ден 14. IX. 1970 година, под Гж. бр. 364/70).
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121. За штета сторена на трето лице од ево] работник, во
врена со работезьето, работната организацша одговара според прин
ципот на обjективна одговорност.

Од образложението:
"Првостепениют суд погрешно наога дека туженото прет

приjатие не е пасивно легитимирано во споров.
Според одредбата на член 97, став 1 од ОЗРО, за штетата

што работникот на работата или во врска со работата ке му ja
стори на трето лице одговара работната организацига ка] кога ра
ботникот бил на работа во времето на сторената штета.

Видегйи не е спорно дека работникот С. С. бил работник на
туженото претприjатие во времето на сторената штета на тужи
телот и дека штетата ово] работник j а сторил на самото работно
место, а во врека со неговата работа како чувар на VC, за СТО·
рената штета, во смиспа на цитираната законска одредба, е одго
ворно туженото претпри] атие. Според оваа законска одредба, за
разлика од одговорноста на работникот за штетата што и ja при
чини на самата работна организацига, работната организацига
спрема трето лице одговара за штетата, и тоа без оглед на тоа
д,али за сторената штета има или нема вина до работникот, со
гласно со принципот на обjективната одговорност.

Од наведените причини, а врз основа на чл. 357 од ЗПП,
обжалената пресуда следуваше да се укине и предметот да му се
врати на првостепениот суд на повторно разгледуван-е и ОДЛУЧУ
ватье".

(Решение на Врховниот суд на Македониjа, Гж. бр. 529/70
од 23. XI. 1970 година).

122. Одредбите на чл. 96 од ОЗРО, кои предвидуваат коми
сиско утврдувазье на штетата, околностите под кои е сторена, кол
кава е таа и ко] работник ja сторил, не е пречка за работната ор
ганизациjа надоиестовот на штетата да го бара директно преку
суд, без претходно да е епроведена постапката од цитираниот член.

Од образложението:
"Согласно чл. 96 од ОЗРО, постоеььето на штетата и окол

ностите под кои е сторена, како и тоа, ко] ja сторил штетата, се
утврдува од комисиjа. Мегутоа, тоа не значи дека кога е познато
ко] ja сторил штетата, под кои околности и колкава е таа, мора
да се формира комисил а за да утврдува нешто што е веке утвр
дено. И не само тоа. Според мислен-ето на Врховниот суд на Ма
кедониj а, одредбата на чл. 96 од озРО не j а исклучува можнос
'та за работната организацига директно да се обрне до судот за
надсместок на штетата што [а сторил работникот во работната ор
rанизациjа. Формиран.ето : на комисига и утврдуваььето висината
на штетата, околностите !под кои е таа сторена и од кого е сто-
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рена, е во интерес на работната организацига побрзо да доjде до
надоместокот на штетата, ако штетникот се согласи без судска
интервенцига да ja надомести или ако откаже да ja плати. за да
може исправата да и послужи на комисиjата како исправа за И3-
даван-е на платен налог по пат на мандатна тужба. Мегутоа, со
неформиратьето на комисига ниту се повредуваат правата на ра
ботникот, ниту работната организацига може да биде лишена од
правото на надоместок на штета само затоа што не оформила ко
мисиjа и на то] начин не [а утврдила висината на штетата и
штетникот. Спротивниот став би значел негиран-е на правото на
надоместок на штета на работната организациjа и би бил спроти
вен на духот на чл. 94 од ОЗРО".

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, ГЗЗ. бр. 36/70
од 28. IX. 1970година).

123. Кога по грешка на службеник на заводот за сецизално
ооигурувалье осигуреникот, врз основа на решение Jie прими по
голем износ, отколку што по закон му следува на име надоместок
место личен доход, заводот нема право на врайвэье ва повейе ие
платените суми ОД осигуревикот.

Од образложениетю:
"Првостепениот суд утврдил дека тужителот му исплатил на

тужениот повейе 1250 нови динари, на име надсместок наместо ли
чен доход за време од 20. IV. 1964 до 1. Х. 1964 година, за кое вре
ме тужениот бил на болуватье. До ова дошло поради гоа што
тужителот ово] надомеоток погрешно го определил во смиела на
чл. 55 од Заковот за здравствено осигуруватье, наместо да 1'0 оп
редели по чл. 57 од истиот закон. Судот, исто така, утврдил дека
тужениот оо ништо не придонел погрешно да се утврди висината
на надоместокот наместо личен доход.

При ваква положба, пониските судови погрешно го при
мениле материталното право кога нашпе дека во случагот ту
жениот неосновано се збогатил за сметка на тужителот за изно
сот од 1250 нови динари, па со нападнатите пресуди го задолжу
ваат ово] износ да му го врати на тужителот.

Судовите не можеле , да го применуваат правното правило
на граганското право - неосновано збогатувагье, кога за решава
тье на ваков случаj постои позитивен законски пропис. Имено, во
чл. 184 од Заковот за организацига и финансиран-е на социjалното
осигуруван-е ("Службен лист на ФНРJ" бр. 22/62), ко] закон ва
жел во времето на настанот што е предмет на ово] спор, такса
тивно се наброени случаите кога осигуреното лице, на кое е из
вршена исплата на товар на фондот на заедницата, а на кога не
мал право, е должно да го врати примениот износ. До вракан-е на
неправилно применист износ од страна на осигуреното лице доага
само во случаj: 1) ако до исплата дошло врз основа на неточни
податоци за кои знаел или морал да знае оcиrуреникот, 2) ако
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осигуреникот не ги призавил настанатите промени кои имаат вли ..
jание врз губетьето или намалуватьвто обемот на некое право, и
3) ако осигуреникот примил парични исплати во поголем износ
ОД оно] ШТО му е определен со решениа на заводот .. Видегйи во слу
чаj ов судовите утврдиле, а тоа не е спорно ни мегу странките,
дека до исплата на спорната сума дошло по исклучива вина на
тужителот поради погрешна примена на материjалното право, а
дека тужениот со ништо не придовел погрешно да се утврди ви
сината на надоместокот, тогаш то] не е должен спорни от износ да
му го врайа на тужителот - Комуналниот завод за социтално оси
гуруван.е, бидеjки не се исполнети условите предвидени во чл. 184
од Законот за организациjа и финансиратьь на социjалното оси
гуруваььв".

(Пресуда на ВРХ10ВНИОТсуд на Македонига, ГЗЗ. бр. 55/68
од 2. IX. 1968 година).

124. Работната организациjа е ОДГОВорназа штетата што ja
претрпел работникот, повредуваjJiи се при извршувазьете на ра
ботата Koja не била ОДнеговиот делокруг, ако таа работа ja вршел
по налог на работната оргавизацша.

Од образложението:
"Првостепениот суд правилно го применил материjалното

право кога нашол дека тужената работна организаци] а е одговор
на за штетата што ja претрпел тужителот, бидеjки се повредил
при извршувагьето на работата кога му била наложена да ja из
врши то] ден, иако не спагала во неговиот делокруг на работа.
Следователно, правилен е заклучокот на првостепениот суд дека
штетата настапила по вина на тужената работна организациjа".

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Гж. бр. 451/72
од 14. VII. 1972 година).

125. Кога е баран и досуден глобален - капитализиран из
нос на име надоиестон на штета за намалена работоспособност,
имане пресудена работа и танво баратье не може повторно да се
поегавува,

Од образложението:
"Окружниот суд оо решение [а отфрла тужбата на тужите

лот поради пресудена работа.
Врховниот суд на Македонига [а одбил како неоснована

жалбата на тужителот 'Од следните причини:
Со правосилната пресуда П. бр. 953/61 од 26. I. 1962 година,

туженото претпри] атие е задолжено да му плати на тужителот на
име надоместок на шгета за болките и осакатеноета, трошоците за
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лекуватье и намалената работоспособност како и за пропуште
ната добивка, износ од 1.500.000 стари динари, юолку што барал и
тужителот.

Сега тужителот повторно поднесува тужба, со ко] а бара ис
тото претпригатие и за истиот настан, да биде задолжено да му
плака месечно издржуваьье поради неспособност за работа и оса
катеност. Иако тужителот бара издржуватье ,ОД туженото претпри
[атие, од назодите во тужбата е очигледно дека во случагов се
работи за надоместок на штета поради намалена работоспособност,
а со гоа и за изгубена межност за издржуван,е,

Првостепениот суд правилно нашол дека во случаj ов е на
лице пресулена работа. Ова затоа што процесните странки се иети
и се однесува на исто тужбено барюье, одно сно за иста содржина
и ист правен основ. Тужителот и со поранешните тужби, по кои
е правосилно одлучено, барал надоместок на штета поради нама
лена работоспособност, претрпени болки, осакатеност и пропуш
тена добивка и тоа во глобален износ, во вид на капитализирана
рента, па таков надоместок и му бил досуден. Сега во ово] спор
тужителот не изнесува некои нови околности кои не биле познати
при првото сдлучувагье по спорот, а се од влиjание по однос на на
станатата штета. Издршката што сега ja бара тужителот поради
намалена работоспособност т_ужителот [а добил уште ео првата пре
суда. Тужителот, определувагки се со првата тужба за еден капи
тализиран износ на име надоместок на штета, каква што му била и
досудена, фактички со тоа бил обештетен како за настанатата
стварна штета, така и за пропуштената добит. Сrюред тоа, сега,
поради изменетите животни услови, тужителот нема право да бара
надсместон на штета на име изгубена издршка во поголем износ.

Тврдетьето на тужителот дека то] дури во 1964 година дознал
дека неговата работоспособност е намалена за 800/0 не претставува
нова околност, како што тоа погрешно го смете жалителот. Ова пе
само од причина што процентот на неспособноста на тужигелот
му бил познат уште во претходниот спор, кога е приложено уве
рение од Медицинскиот факултет во Скоп]е, бр. 483 од 5. V. 1952
година, туку и затоа што фактички се работи за намалена работо
способност ко] а постоела Kaj' тужителот уште веднаш по наета
нот, односно уште при одлучуваььето по првата тужба на ТУЖИ
телот. Тужителот не тврди дека неговата работоспособност е сега
помала, отко.лку што била при одлучуватьето по првата тужба.
Според тоа, не настапиле никакви нови околности кои би укажу
вале дека на тужителот подоцна му била влошена здраветвената
пюложба, односно дека е зголемен степенот на неговото телесно
оштетуваьье" .

(Решение на Врховниот суд на Македониjа, Гж. бр. 528/66
од 24. I. 1967 година).
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126. Од незаконитиот престанок на работниот однос работ
никот има право да бара од тужевото претприjатие надоместок па
штета во висина на просечвиет личен доход за времето за кое не
прим ал личен доход, но TOj може да се состои само во разликата
Mery она што то] го остварил или можел. да го оствари иц. друга
страна и она што би го примил на име личен доход од тужевото
претприлатие кога би бил на работа.

Од образложението:

"Жалба'га на тужителот е неоснована.
Не стои жалбениот навод за погрешна примена на матери

j алното право.
Едно од основните начела за правата и должностите од ра

ботниот однос е начелото личниот доход да се дава и добива за
извршена работа. Доеледно на гоа, ни тужителот не може да бара
исплата на личниот доход за времето за кое не вршел работа во
туженото претприjатие, туку може да бара единствено надсместок
на штета, како што правилно нашол и првостепениот суд.

Штета, пак, е загуба во имот. Надоместок на штета може да
бара лице на кое му е нанесена загуба во имот со против правно
деjствие или со пропуштаьье од другата страна. 3атоа, и тужите
лот нема право на личен доход, туку на надоместок на то] личен
доход, Т.е. на она што го изгубил со 'Гоа што бил незаконито от
странет од своето работно место. Со оглед на тса, тужителот има
право да му се надсмести само она што стварно го изгубил, не
прима] КИ личен доход за времето за кое останал без работа и за
времето за кое бил привремено вработен, а таа загуба како штета
се поj авува само во разликата мегу она што то] го остварил на
друга страна и она што би ПО примил на име личен доход од
тужениот, ако беше на работа за гоа време. Според тоа, бидеjки
и првостепениот суд при УТВРДУВ.а:Еьетовисината на штетата, на
станата поради незаконитиот отказ на работниот однос на тужи
телот, ja зел предвид и сета заработувачка што то] ja остварил за
истото време во друга работна организацига и за толку го нама
лил баран-ето за надоместок на штетата, што значи дека матери
[алното право правилно го применил, бидеjки загубата во имот на
тужителот се оостои само во таа разлика. Ова со оглед на правно
то правило на имотното право, според' кое оштетеното лице е дол
жно и самото да преземе деjствие за отстрануван.е односно за на
малуван-е на штетата".

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Гж. БР;',",2;21/66
од 18. V. 1966 година).
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127. Организацитата ва здружевиот труд му одговара ва ра
ботникот за штетата што ппоизлегтва од неговата повреда при ра
ботата и во случаj кога за предизвивтван-ето на повредата нема
неззина вина, ако повредата е предизвикана со опасна работа или
во околности со зголемена опасност.

Од о б р а з ло ж е н и е т о:
Жалбата на туженото претприjатие Рудници е неоснована,

бидеjки според правните правила на имотното право, организаци
jата на здружениот труд му одговара на работникот во работен
однос за штетата што произлетува од неговата повреда при рабо
тата и во случа] кога за предизвикуваььето на повредата нема нег
зина вина, ако повредата е предизвикана со опасна работа или во
околности со зголемена опасност.

Од изведените докази првостепениот суд правилно заклучил
дека тужителот се повредил при маневриран-ето со багерот, кое
нешто тужителот го презел за да одбегне, поради незгодниот и
нерамен терен, да се преврги во сипката покриена со дрва. Спо
ред тоа, правилно е утврдуваььето на првостепениот суд дека до
тужителот нема никаква вина што се повредил.

Следователно, бидеjки повредата на тужителот е предизви
кана со опасна ствар и при околности со зголемена опасност, и
според мислен-ето на Врховниот суд, стои одговорноста на туже
ното претприjатие Рудници за надоместуваьье на штетата на ту
жителот. Затоа, неговата жалба се [авува како неоснована и како
таква следува да се одбие - член 356 од ЗПП".

(Пресуда на Врховниот суд на Македонига. Гж. бр. 209/72
од 31. IH. 1972 година).

128. И во случаj кога работникот со обично невнимание де
лумно приденел во предизвикуван.ето на свозата повреда, судот
може, по иеклэчок, ако тоа го опрввдуваат особени околности 80
кои е предизвикана повредата, како и обемот на штетата и нез
зиното особено зввчетье за работникот, да реши организацизата па
здружениот труд да ja надомести штетата и во делот ко] е пре
дизвикан со обично невнимание на работникот.

Од образложението:
"Според правното правило на имотното право, организаци

[ата на здружениот труд му одговара на работникот за штетата и
кога 'Ма произлетува од негова повреда при работата и во случа]
кога за предизвикуван-ето нема неjзина вина, ако повредата е
предизвикана со опасна работа или во околности со зголемена
опасност. Организациjата на здружениот труд не одговара за ште
тата само кога повредата ja предизвикал самиот оштетен работник.
Мегутоа, и кога работникот со грубо невнимание делумно придонев
во предизвикуван-ето на сво] ата повреда, му припага надсместок
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за оно] дел на штета за ко] организаци] ата на здружениот труд
одговара, ако повредата е предизвикана и по вина на организа
циjата односно аюо повредата е предизвикана оо опасна работа или
во околности оо зголемена опасност. Ова важи и во случаj кога
работникот со обично невнимание делумно ке придонесе во пре
дизвикуваььето на евотата повреда. Но, во то] случа], судот може,
по исклучок, ако тоа го оправдуваат особени околности во кои е
предизвикана повредата, како и обемот на штетата и нетзиното
особено значегье за работникот, да реши организациjата на здру
жени от труд да ja надсмести штетата и во делот ко] е предизвикан
со обично невнимание на работникот" .

(Решение на Врховниот суд на Македони] а, Гж. бр. 99/72 ОД
31. ш. 1972 година).

129. Кога ее работи за повторен прием на работник на ра
бота, во емиела на одредбата на член 104 од Оеновниот закон за
работните одноеи, то] има право да бара надоместок на штетата
поради изгубениот личен доход од денот кога ее обрнал до работ
ната организацша со баран.е повторно да ro прими, а не од денот
на отворан.ето на новото работно место.

Од о б ра з л о ж е н и е т о:
"Правилно е утврдувагьето на првосгепениот суд дека со

правосилната пресуда на општинскиот суд во К. П. бр .... туже
ната Фабрика е задолжена тужителот повторно да го прими на
работа оогласно член 104 од ОЗРО.

МеГУ'1'оа,според мислен-ето на Врховниот суд, во таков слу
ча], кога се работи за повторен прием на работник на работа, во
смиела на член 104 од ОЗРО, то] има право да бара надсместок
на штетата поради изгубениот личен доход од денот кога работ
никот се обрнал до работната организацига со баран-е повторно
да го прими на работа, а не од денот на отворазъето на новото
работно место, како што тоа погрешно мисли првостепениот суд.

Освен гоа, и во таков случа], како и во другите случаи кога
се бара надоместок на штета, се применува правното правило на
облигационото право надоместокот на штетата да се намалува или
воопшто да не се досудува ако оштетениот, со своето скривено
однесувагье, придонел штетата да не се острани односно да не се
намали.

Затоа и во конкретниов случаj првостепениют суд беше дол
жен да испита и да утврди дали тужителот во означенист вре
менски период, до донесуватьето на пресудава П. бр. 423/70 од 19.
VI. 1970 Г., работел на некое друго место или, ако не работел, да
ли можел да нагде некога друга работа и по то] пат нешто да
заработи, оо. што штетага би [а отстранил во целост или делумно
би ja намалил".

(Решено во. Врховниот суд на Македониjа, Гж. бр. 3/73 од
5. III. 1973 година).
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130. Правото на вадоместен на материjалва штета преминува
на наследниците и тоа право не се rаси со смртта ва работвикот
на кого му е нанесена штетата,

о д об раз лю ж е н и е то:
"Штом е установено дека решението за исклучуватье юд ра

бота на брачниот другар на тужителката К. односно на таткото
на малолегниот тужител С., сега пок, В., било укинато како неза
конито и овюj - В. бил вратен на работа, така што поради неза
конитиот престанок на работниот одно с то], сега пок. В., останал
без работа во означенист временски период, првостепениот суд
правилно заклучил дека тужената работна организацига, со вак
вата свога противправна постапка, му причинила штета, бидеjКV:I
во то] временски период то] бил лишен од личниот доход. Би
деjки, пак, ово] - В. умрел во текот на постапката по работниот
спор, за укинуватье на решението за исклучуватье на работната
организациjа, тужителите се легитимирани за баран-е надсместок
на штетата. Ова затоа што е во прашаIЬ€ баратье на материjална
штета, кога ее одразила и лично врз нив, а не е во прашан-е нем3.
териталиа штета, кога претставува строго лично право на оште
тениот и како такво не преминува на наследниците".

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Гж. бр. 239/70,
од 1.VI. 1970 година).

131. Работникот за кусокот во продавницата одговара како
за сторена штета, доколку се установи дека кусокот е резултат
на негова вина.

Од о б ра з ло ж е н и е т о:
"Не може да се суди само врз основа на фактот дека туже

ниот не ее придржувал за внатрешните прописи на тужител
ското претприjатие и што своето финанси ско и книговодствено
работен-е не го сообразил со нив, па и од тоа да произлегува одго
ворноет на тужениот за настанатата штета. Според чл. 287 од За
канат за работни односи, работникот е должен да и ja наломести
штетата на работната организацига што ja сторил IЮ свога вина
во врека со вршен.ето на работата. Работната организациj а е ОВ
ластена ео свои правила одноено со правилникот за работните
одиоси да ги определи посебните случаи на штета, сторена во врс
ка ОО вршетьето на работата, но и во то] случаj одговорноста на
работникот мора да се засновува врз негова вина.

Тужениот бил работоводител на тужителскюто претприjатие
чиj предмет на работа било приман-е и предаван-е на лесно ра
сипливи селскостопански производи и во чие работен-е, според
нормалниот тек на работите, доага до фрлатье на расипаната стока,
што, инаку, редовно се вршело и со внатрешните правила на
претприjатието. Тужениот при говорил дека, покраj признатото ка-
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ло, кусокот е резултат и на расипуваььето на стоката и негзиното
фрлаьье. Како доказ за тоа [а приложил и сво[ата тетратка, од
чиjа содржина можело да се види дека расипаната стока во вред
ност од 468.987 стари динари во означениот временски период ja
фрлил. Тужениот приговара дека и условите за сместуваьье на
стоката не биле погодни, кое е утврдено и со наодют на вещтото
лице.

Поира] ова, тужениот навел дека и климатските прилики
во тоа време биле такви, што бил принуден да фрла големо коли
чество стока. Според тоа, бидетйи тужбенюто баран.е на тужител
ското претприjатие било засновано врз чл. 287 од Законот, а '['У
жениот приговорил дека штетата не настанала по негова вина,
туку е резултат на обjективните услови под кюи се однивало него
вото работеьье, беше потребно да се утврдат сите факти од кои со
сигурност би можел да се изведе заклучок за вината на тужениот
за настанатист куоок. Оти, самиот факт што постои кусок, па и
тогаш кога то] кусок не е оправдан на начин како што го пред
видунаат 'Гоа внатрешните прописи на работната организацига, не
значи дека кусокот настанал по вина на тужениют".

(Решение на Врховниот суд на Jугославиjа - Рев. бр. 625/85
од 25. VI. 1965 година).

132. Во споровите за надоместок на штета поради полавен
куеок на одговорно лице во работната организациза, не се прет
поставува вина, туку таа мора да се докаже.

Од образлюжението:
"Од самата природа на работиист однос и заемните права и

обврски во работниот однос, произлетува дека мора да се прифати
не само начелото на облигационото права - дека за штетата од
говара оно] што [а предизвикал по свога вина, туку мора на нэв
начин да се посматра и правилото од кое се раководи практиката
во утврдувагьето на оваа вина. Вината, како решавачки факт, мора
да биде цокажана. а се докажува како и секо] друг важен факт
во процесната постацка оо соодветната активност на странките и
судот. Доколку се постави прашан-ето за обврската на докажу
ван-ето не треба да се поага 'Од поставката дека исклучиво тужи
телот е должен да [а докажува вината на тужениот. Напротив, и
тужениот мора да изнесе факти и докази кои потврдуваат дека
то] совесно работел. Од друга страна, ни тужениот не е исклучиво
должен да докажува дека без ево]а вина не [а извршил ебврската
во работниот однос, што ja предизвикало штетата. Според гоа, и
тужителот може да биде повикан да изнесе факти и докази за
општите услови во кои е вршена работата и за други околности
важни за утврдувагье на штетата и вината. Секога странка е
должна да изнесува факти и докази од кои зависи одлуката за
нетзиното баратье - чл. 6 од ЗПП, но и судот е должен да се
грижи во текот на расправатьето да се изнесат сите важни факти
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и да се предложат докази заради точното утврдуватье дали по
jавениот кусок во работетьето на тужениот е резултат на него
вата несовесна работа или е резултат на други околности - чл.
287 од зпп.

Од овие причини, а врз основа на чл. 357 и 358 од зпп
жалбата на тужениот следуваше да се уважи, обжалената пре
суда да се укине и предметот да му се врати на првостепениот
суд на повторно судеьье".

(Решение на Врховниот суд на Македониjа, Гж. бр. 361/69,
од 26. IX. 1969 година).

133. Иако во правилникот за работни односи не е поодве
дено предвидено што прететавува потешка повреда на работната
должвост, судот не може да смета дека тоа не е предвидено ако
е предвидено во статутот на работната организациjа.

Дали одредените деjствиjа на работникот прететавуваат по
тешка повреда на работната должпост, етцот не е овластен да
цени. Тоа е право на работната организвцша во евоют нормативен
акт да опреди кои дезствизв на работникот претставуваат потешка
повреда ва работната дояжност.

Од образлюжението:
"Според мислен-ето на Врховниов суд, становиштата и на

двата пониски судови се погрешни. Правилно првостепениот суд
наога дека со член 72 од Правилникот за работни односи не е
пропишано што прететавува потешка повреда на работната долж
ност. Метутоа, o~a не значи дека тужената работна организаци[а
вакви повреди какви што сторил тужителот не ги предвидела со
друг општ акт. Имено, по член 143 од Статут от на тужената ра
ботна организаци] а, ко] е донесен во 1966 година, предвидено е
дека одлука за исклучуватье од работната организаци] а поради
потешка повреда на работната должност може да донесе работ
ничкиот совет на организаци] ата, мегу другото, и во случаите кога
работникот предизвикува нереди и тепачки во организациj ата. Во
случаjот, тужителот потешки повреди на работната должност -
предизвикуватье на нереди и тепачии сторил на 6. IV., 7. V. и на
10. V. 1971 година. Според тоа, пони ските судови погрешно сме
таат дека во случаjот немало основ за искпучуван-е на тужителот
од работната организациз а.

Поради кажаното, а врз основа на член 396, ст. 1 од зпп,
баран-ето за заштита на законитоста на .Гавното обвинителство на
Македониj а е уважено, нападнатите пресуди се преправени и
тужбеното баран,е на тужителот е одбиено како неосновано".
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134. Федерациjата одговара за надоместок на штета според
принципот на каузална одговорноет на лицето што е на отслужу
ван.е на воениот рок, кога Jie претрпи штета при обуката, ако
обуката се врши на еправа, Koja со своите особини и намена
прететавува опасност за оние што ja употребуваат.

Од образлюжението:

"Првостепениот суд нашол дека за повредувазъето на тужи
телот немало никаква вина до воените органи, туку дека за по
вредувазъето бил виновен тужителот, затоа што не ги известил
претпоставените старешини дека не е во оостоjба да ja изведе
вежбата, бидеjки при качуватье на висина чувствувал вртоглавица.
Поради тоа, судот го одбил како неосновано баран-ето на тужи
телот за надсместок на штета.

Според чл. 246 од Законот за Jугословенската народна ар
миjа, федерацигага им одговара на граганите или правните лица
за штета што ноените лица ке им [а сторат со овотата незаконита
или неправилна работа во врска со вршезьето на службата. За
другите штети сторени во врека со вршегьето на службата феде
рациjата одговара според општите ПРОПJ1СИ за надоместок на lllTeTa.

Првостепениот суд правилно нашол дека во случаj ов феде
рациjата не може да одговара за сторената штета на тужигелот
по оснав на вина, бидетйи правилно е утврдено дека не поетоела
незаконита или неправилна работа од воените лица во врска со
вршетьето на службата.

Мегутоа, според општите прописи за надоместок на штета,
покраj одговорноста ПО основ на вина, постои и обгективна, од
носно каузална одговорност. Оваа одговорност настанува поради
зголемената опасност на некои движни или недвижни ствари, чиjа
rrоложба, особина, употреба или самото постоен,е претставува из
весна опасност за околината или за лицата што ja употребуваат
таквата ствар. Во таков случаj за сторената штета одговара соп
ственикот на опасната ствар. Оопственикот се ослободува од одго
ворноста само ако докаже да штетата потекнува од некога при
чина ко]а се наога надвор од стварта, а ко]а не можела да се
предвиди или да се спречи, односно да се одбегне (виша сила),
како и ако докаже дека штетата, настанала поради вина на трето
лице или поради вина на оштетениот.

(Решение на Врховниот суд на Македониjа, Гж. бр. 217/70
од 11. VI. 1970 година).
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135. КОl'а водостопанската оргавизацша со пуштазьето на
системот за наводнуван,е нанесе штета посредно иако кориететьето
на системет произлетува од овласттввэьвга во законог, одговара
за сторената Illтета според начелото на одговорност иако нема еле
менти на противправност. Ова начело е условено со општествено
потребното дегетвувавье од едва, и субjективвите права на гра
ганите, од друга страна.

о д об раз л о ж е н и е то:
"Навистина, според правните правила на граганското право,

како услов за постоеьье на обврска за надсместок на штета, покра]
постоен.ето на штетата, причинската врска мегу деjётвиjата, од
носно пропуштаььата на штетникот, и настанатата штетна после
дица, потребно е да постои и противправно постапуван.е и вина
на шгетникот,

Мегутоа, правата и овластуваlЬата што }'И има, .ТlЖ~~9Т9
водостопанеко претприjатие во врека со користезъето на хидроме
лиоративниот систем не треба да бидат користени на начин на ко]
на друг да му причинат штета. Доколку со користеььето на правата,
што произлегуваат и од овластуватьата во законот, КEl._Р_идаrдо
вредени според законот за гарантираните права на' третй- йй-Ца,
тогаш овие лица за евентуално настанатата штета имаат право на
надоместок. Во таков случа], иако нема противправност , може да
има штета, зашто со вршетьето на таква дозволена работа туже
ното водостопанско претприjатие, нако вршител на општествено
корисна работа, ги повредува правата и заштитените интереси на
тужителот, како еопственик на овошната градина и му нанесува
евентуална штета со исушуватье на овошнитв дрвjа. Поради тоа,
туженото претприjатие е должно оваа штета да [а надомести. По
случаjов се работи за начелото на одговорност за сторена штета
без противправности, начело што е условено со општествено по
требното деjствуватье од една, и субjективните права на гратаните.
од друга страна".

(Решение на Врховниот суд на Македониj а, Гж. бр. 537/71
од 5.XI. 1971 година).

136. Еднократната парична помош, Koja сетлаене чл. 193 од
3аконот за JПА се додеяува на семегетвото на военото лице, кое
за време на мирновременека состоjба во вршетьето на елтжбата
Jie загине или умре од добиена повреда, - не се пресметува при
YTBpДYBalЬeTo висината па падоместокот ва штетата од претрпени
повреди.

Од о б р а з ло ж е н и е т о:
"Притоа се укажува на фактот дека примените 3.000 динари

на име помош не треба да се одбиjат од одредениот надоместок,
затоа што, според правните правила на имотното право, оваа сума
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не е дадена за да се намали штетата, туку како помощ на воено
лице, во смиела на чл. 193 од Законот за JHA, нога се дава со
оглед на природата на нивиата служба во JHA."

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Гж. бр. 524/72
од 24. XI. 1972 година).

137. Општината не може да одговара за штетата што стран
ката ja претрпела со рушен-ето на обjектот ко] бил бесправно из
граден. Се смета дека странката обjектот го изградила бесправно
и кога го изградила со градежна дозвола, издадена од управен
орган, Koja не била правоеилна, т. е. KOja· во управен спор била
понишгена,

Од о б раз ло ж е н и е т о:
.Лрвостепевиот суд погрешно заклучува дека тужената оп

штина е должна да [а надомести настанатата штега со рушен-ето
на шупата и летната кугна на тужителот, затоа што му одобрила
на тужителот градба на споменатите обjекти, без претходно да ги
испита можностите за танва градба.

Горното тврден,е на судот по однос вината на тужената оп
штина е неодредено. За да може тужената општина да одroвара
за евентуалната штета од рушен.ето на шупата и летната KyjHa,
потребно е со сигурност да се утврди вината на тужената општи
на. Навистина, еден орган на општината му одобрил на тужителот
градба на овие обгекти, кое решение подоцна во управен спор
било укинато, така што не постои правосилно решение со кое се
одобрува градба на шупата и летната кугна, Ова е редовна пос
тапка и нема никаква вина до тужената општина во тоа што ре
шението на еден не] зин орган било поништено во управна пос
тапка.

Судот не иепитувал и не утврдувал дали не постои вина
до тужителот поради прерано пристапуван,е кон градба на шупата
и летната кутна, пред да стане конечно решението оо кое е одо
брена градбата на овие обjекти. Врховниот суд на Македонига 1'0
поништи решението со кое била одобрена градбата на спорната
шупа и летната ку'[на. Подопна на тужителот му било наложено,
оо правосилно конечно решение, во одреден рок, да ги сруши из
градените шупи и летна ку] на како. бесправно изградени. Видеj ки
тужителот тоа не го сторил, тужената општина приетапила кон
присилно извршуватье на одлуката за рушеьье на шупата и лет
ната кугна",

(Решение на Врховниот суд на Македониjа, Гж. бр. 305/72
од 15. IX. 1972 година).



138. Заедницата на осигуруваlЬето се ослободува од обврснвта
по полисата за оеигургван,е спрема осигуреникот само ако оеигт
реникет со смисленост го сторил кривичното дело, но не и за сто
рено кривично дело ОД небрежност.

Од о б р а з л о ж е н и е т о:
"Општинскиот суд го одбил, како на закон неосновано, туж

беното баран-е на тужителот, со кое то] барал заедницата на оси
гуруваььето да му исплати 200.000 динари на име штета претрпена
во сообрайална несрека со осигурано возило ка] тужената страна.

Општинск:иют суд застанал на становиштето дека тужителот
поради тоа што бил ссуден со правосилна пресуда за предизви
кана сообрайаша несрека и за сторено кривично дело, макар и од
небрежност, не се смета за осигуран од таков ризик.

Окружниот суд j а одбил жалбата на тужителот и [а потвр
дил првостепената пресуда, прифайагйи ги причините на првоете
пениот суд.

Врховниот суд на Македонита ги укина и двете пресуди на
споменатите судови и предметот му го врати на првостепениот суд
на повторно судеьье од следните причини:

Погрешно е правното сфайан,е на пониските судови дека
тужбеното баран.е на тужителот е неосновано, бидеjки штетата
била последица на кривично дело извршено лично од него, и дека
била без влитание околноста дали кривичното дело било извршено
со смисленост или од небрежност, согласно чл. 11, ст. 4 од Пра
вилникот за комбинирано осигуруваьье на моторните возила на
суно.

Напротив, согласно цитираната одредба со осигуруван-ето не
е опфатен несрейен случаj што ке го претрпи осигуреното лице
при извршено кривично дело со смисленост, а не и при извршено
кривично дело од небрежност. 3борот "смислено", употребен во
ово] член, се однесува не само на .людготвувагьето на кривичното
дело и на кривичното дело во .лэбид", тук у и на свршеното кри
вично дело, бидеjки оваа одредба претставува една целина, вне
сена во Правилата како исклучок юд одредбата на став 1 на истист
член 11, каде што е пропишано дека: "Доколку не е поинаку дого
варено, со осигуруван-ето се опфатени несрейните случаи што оси
гурениот возач или патник ке ги претрпи за време на: возетье со
моторно возило итн.". Оттука може j асно да се заклучи дека оси
гуренист возач не ке има право на надсместок само за .лтесрекен
случаj" што то] самиот го предизвикал со смисленост односно само
во случаj ако штетата се jави како последица на извршено кри
вично дело со смисленост, а не и од небрежност.

Кога се има предвид дека кривичните дела против општата
сигурност, главно, се вршат од небрежност, ако би се прифатило
становиштето на пониските судови, тогаш осигурував-ето на ли
цата што управуваат со моторните возила односно осигуруван-ето
на шоферите би било илузорно, никогаш не би биле осигурени и
не би можеле во никоj случаj да го остварат своето право на на
доместуван-е на штетата предизвикана во сообрайаша неегода
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односно настаната со еден ненаден настан однадвор. а со деjство
на механичка сила, а тоа секако не била интенциjа на законода
телот. 3атоа, Врховниот суд и смета дека тужениот осигурителен
завод е во обврска за опасностите "ризиците" и во ваков случаj
т. е. и во случа] кога штетата е последица на кривично дело из
вршено од осигуренио-г возач од небрежност односно дека осигу
рителниот завод не е во обврска за опасностите (ризиците) ако се
тие последица на кривично дело извршено од осигурениот возач
со смисленост.

Видегйи во конкретниов случа] тужителот бил огласен за
крив и казнет за кривично дело против општата сигурност извр
шено од небрежност т. е. за кривично дело по член 272, ет. 3, но
врека со чл. 271, ст. 3 од Кривичниот законик, эатоа и тужбеното
баратье треба да се цени од аспектот на цитираната одредба на
член 11, ет. 1, а не од аспектот на етав 4, т. 1 од истист член од
Правилата за юомбинирано осигуруватье на моторните возила на
еуво".

(Решение на Врховниот суд на Македониjа, Рев. бр. 229,65
од 8. VП. 1965 година).

139. За остввруватье на баразье за надоместок на штета спре
ма железничко транспортно претприjатие, настаната од сообраJiаjна
неерейа, рокот за застареност се смета според чл. 19 ст. 1 од За
конот за застареност на побарувазьата .. Фактот што одделни ра
ботници на ова претприjатие биле кривично гонети и спрем а нив
било поднесено оштетено побарувазье, а кривичниот прогои бил
правосилно .зввршен со осяободувазье на обвинетите, не му дава
право на оштетениот да се користи со одредбата на чл. 20, ст. 1
од цитирани от закон, по Koja заетарениот рок се смета според
времето потребно за эаетаруван.е на нривичното дело.

Од о б р а з ло ж е н и е т о:
"Првостепениот суд утврдил дека на 22. П. 1957 година, на

железничката станица во с. Извор било прегазено детето на ту
жителот. Против машиноводачет и возоводачот била покрената
кривична посталка за кривично дело од чл. 273, ст. 3, во врека со
чя. 271, ст. 3 од К3. Мегутоа, со правосилна одлука на Окруж
ни от суд ВО Охрид, К. бр. 156/57 од 15. ХП. 1960 година, била до
несена ослободитопна пресуда. На 3. П. 1961 година тужителот
поднел тужба за надомеоток на штета против железничкото транс
портно претприjатие, како и против машиноводачот и возоводачот,

При ваква утврдена и неспорна фактичка положба, прво
степенист суд погрешно го применил материjалното право кога го
одбил како неоснован притоворот на туженото претприjатие за
застареност на побаруватьето. По правило, побаруватьето за на
домеспок на штета во смисла на чл. 19, ст. 1 од Заковот за заста
реност на побаруватьата, застарува за три години откога оштете
ниот дознал за штетата и за лицето што j а сторило неа. По ис-
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клучок, кота штетата е сторена со кривично дело, а за кривич
ното гонегье е предвиден подолг рок за застареност, тогаш бара
ььето за надсместок на штета застарува кога ке истече времето
одредено за застареност на кривичното гонен,е - чл. 20, ст. 1 ОД
истиот закон.

Иако туженото претприjатие според принципот на обjектив
на одговорност може да одговара за штета сторена од неговите
работници, сепак во случагов штетата не е сторена, ниту можела
да биде сторена со кривично дело на туженото претприjатие, па
според гоа, по однос на ова претпри] атие не може да настапи рокот
за застареносг од чл. 20, ст. 1 од Заканат за застареност на поба
руватьата, туку побарувагьето на тужителот спрема туженото прет
приjатие застарува во редовниот рок од три години, согласно чл.
19, ст. 1 од споменатиот закон. Видегйи е неспорно дека ово] рок
поминал, эатоа што штетата е сторена и за неа како и за стори
телот на штетата тужителот знаел на 22. П. 1957 година, а тужбата
е поднесена на 3. П. 1961 година, значи по истекот на предвиде
ниот рок од три години, затоа се [анува како основан притоворот
на тужената страна за застареност на побаруватьето за надоместок
на штета.

Неосновано е тврдеььето изнесено во 'Обжалената пресуда
дека наетапил прекин на застареноста, со ТОа што тужителот во
кривичната постапка предгавил имотноправно побаруваьье. Пред
се, ова побаруватье било управено против обвинетите лица, а не
против туженото претприjатие. Потоа, во случаjов не може да се
примени ниту еден од условите за прекин на застареноста, пред
видени во глава IV од Заканат за застареност на побаруватьата".

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Гж. бр. 158/65-
од 29. IX. 1965 година).

140. Со задолжителното осигуруваlЪе на патниците во желез
ничкиот сообраl{аj при нупуватьв на патен билет се заеновува од
нос мегу осигуреникот и ваеднипата на осигуруваlЪето. Патникот
и неговите наследници правата од танвото осигтрувазье ги оства
руваат директно од заедвипата на осигтртвавьете.

Од образложението:

"Тужителките го тужеле железничкото транспортно прет
при]атие за надоместуватье на штета поради смртта на брачниот
другар односно таткото, ко] како патник во патнички воз го загу
бил животот.

Окружниот суд делумично го усвоил тужбеното барагье.
Врховниот суд на Македониjа одлуката на првостепениот

суд ja укинал во делот за досудената издршка, покраj другото, и
од следниве причини:
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Исто така, првостепениот суд не го расчистил прашането
.дали тужителките барале неко] надоместок од заедницата на оси
гуруваььето но. подрачгето на општините, бидеjки таква биле дол
жни претходно да бараат од неа. Имено, железничкото транспор
тно претприjатие на заедницата за осигуруваььето задолжително 11
плака премии за осигуруван-е на секо] патник, кога се засметува во
возната цена. Според гоа, секо] оно] што како патвик се преве
зува во возило на ЖТП задолжително е осигурен за случаj на не
срейа. Според тоа, тужителките врз основа на задолжителното
осигурувагье доагаат во непосреден однос со осигурителот, а то]
со заедницата на осигурувюьето на подрачгего. Затоа тие треба
прво да бараат надоместуватье на штетата од заедницата на оси
гуруваььето, а евентуално само вишовот ко] не би бил покриен
оо то] надоместок, според општите правила на имотното право, се
овластени да го бараат од ЖТП (Уредба за задолжително осигуру
ваьье на патниците на железниците против неерекен случаj -
"Службен лист на ФНРJ" бр. 25/47).

Доколку тужителките не барале надоместуван-е на штетата
од заедницата на осигуруван-ето на подрачjето, треба да се пре
крати оо постапката по ОВО] спор, додека тужителките не го ре
шат прашан-ето на оштетата со заедницата на осигурувюьето" .

(Решение на Врховниот суд на Македониjа, Гж. бр. 438/64
од 20. V. 1965 година).

141. Кога едниот брачен другар има право на надоместок на
штета за изгубена издршка поради смртта на другиот брачен дру.
гар во сообрайашв неерейв, штетата судот ja досудува, по пра
вило, во месечни рати, и должен е да ja ограничи времепеки до
дека покоjниот би бил способен да етопаниеувв, но ве повеJiе од
вавршените 70 години од живогот за мажот и 65 години за жената
на загинатиот брачен другар.

Од образложението:
"Првостепениот суд погрешно го применил материталното

право кога на тужителката М. не и го ограничил времето до кога
тече исплатата на досудениот надоместок за изгубената издршка,
Со оглед на изjавите на распитаните свидетели дека покоjниот бил
здрав човек и работел со кола, а нешто и во земj.оделството, а
тужителката исто така на своют сопруг му помагала во земj одел
ските работи, а сега според наодот на вештите лица таа не е спо
собна за работа во поле за эем[оделски работи, одно сно суцот
И досудил на име надомеоток за изгубена издршка по 300,00 ди
нари месечно, со оглед на висината на заработувачката што Hej
зиниот сопруг ja остварувал спорел исказите на раепитаните сви
детели. Мегутоа, кога судот примил за установено дека покоjни
от бил на возраст од 58 години и со оглед на неговата здравстве
на состоjба во моментот на смртта и :rодините на возраста на ТУ
жителката, таа можела да добие издршка од CBOjoт сопруг и сама
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да заработува нагмноту уште 12 години до вавршените 70 годи
ни старост на неjзиниот сопруг, а негзина старост 65 години. За
тоа следуваше во то] дел пресудата на првостепениот суд да се
преправи и досудената издршка да се ограничи додека настанат
околности за престанон, а нагдоцна до навршените 12 години, сме
тано од почетскот на давазъата - 1. Х. 1969 година".

(Пресуда на Врховниот суд на Македониj а, Гж. бр. 606/72
од 18. ХII. 1972 година).

142. Висината на штетата за осигуреното возило "се утврдува
според прометната вредност па оштетепото возило во времето на
пресудуван.ето, а според положбата на возилото во времето ка
оштетуван-ето.

Од образложението:
"Жалителот тврди дека во 1969 година, кога настанала ште

тата, повекс не се произведувало ВОЗИЛОТО "Ауди" 72/2 со две вра
ти, па смета дека треба да се земе вредноста на ова возило, кога
такво било последен пат продавано во Скопjе на 31. V. 1968 год.

Ово] жалбен навод на тужената страна е неоснован, затоа
што според правното правило на граганското право висината на
штетата се утврдува според вредноста на оштетената ствар ВО
времето на пресудувагьето, а според положбата на таа ствар во
времето на неjзиното оштетуван-е. Впрочем, и според правила
та на тужениот Завод за осигуруван-е и реосигуруватье, за вози
лата за кои не може да се утврди набавната цена, се утврдува
прометната вредност во моментот на утврдуваььето висината на
штетата - чл. 2, ст. 5 од споменатите правила".

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Гж. бр. 67/72
од 24. III. 1972 година).

143. Поради некористетье на моторно возило купено со скрие
пи мани, до отетранував.ете на тие мани купувачот нема право на
нениотва штета. Купувачот има право на надоместок на оваа ма
теризална штета што ja претрпел со втетранувшьето на недоста
тоците па возилото како и во врска со издатоците што ги имал со
земазье под закуп на друго возило или користезье па такси служ
бата за извршуватье на задачите поради кои го купил возилото.
. ,
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Од образложението:
"Независно од тоа колку време не го користел своето возило,

и независно од фактот дали поправката на возилото за него прет
ставувало малтретираьье, на тужителот по ово] основ не му слс
дува надоместок, затоа што нашите правни правила на имотното
право не познаваат ваков вид на нематериjална штета. Според



иетите правни правила, тужителот би имал право на надсместок
само во случаj ако поради некористен-ето на моторното возило
претрпел материjална шгета - ако за редовното вршетье на свои
те работи бил принуден да користи, наместо своето возило, такси
возило. Мегутоа, бидезки тужителот е службеник и за редовното
вршетье на неговата секоjдневна работа не било нужно да се ко
ристи туго возило (а утврдено е дека фактички и не кориетел
туго возило), за сего време за кое не го користел своето возило не
претрпел никаква материjална штета, ниту, пак, таква каква што
предгавил",

(Пресудено во Врховниот суд на Македони]а, на ден 2. VI.
1972 година под Гж. бр. 244/72).

144. Како трето лице во емиела ва чл. 15-25 од 3аконот за
задолжително оеигуруваlЬе во сообраliаjот ("Службен лист на
СФРJ" бр. 11/68) ее смета и директорат на работната организаци
ja, ко] се возел во возилото на работната организвцша кога на
станала штетата,

о д об раз ло ж е н и е т о:
"Тужителот, ко] во времето нога се случил штетниот нас

тан бил директор на работната организацига, чие било моторното
возило, не се смета како корисник на тоа возило. Корисникот на
едно моторно возило во буквалната смиела на зборот, е она лице,
кое од друго правно или физичко лице ке земе возило (на послу
га, закуп и слично), со цел за себе да ИЗврши некаква свога ра
бота. Ако едно лице, макар и директор на работна организацига,
патува во одреден правец по слуясбена работа па притоа се преве
зува со службено возило, тоа лице не може да се смета корисник
на возилото што и припага на работната организацига и таквото
лице во случаj на настапуватье на штетен настан, се смета за тре
то лице во смисла на чл. 15 до 25 од Законат за задолжително
осигуруван-е во сообрайагот".

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Гж. бр. 730/71
од 14. I. 1972 година).

145. 3аводот за оеигтруван-е на имоти и лица одговара и за
штета кога таа е предизвикана со трантор.

Од образложението:
"Неоснован е и жалбениот навод на второобвинетиот, Заводат

за осигуруван-е на имоти и лица, дека нема пасивна легитимаци
ja, бидеjки штетата била предизвикана со тракторат на првообви
нетиот П. П., а ко] не се осигурил од одговорност за штетите
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спрема трети лица, ниту требало да се осигури, зашто се работе
ло за возило-трактор, ко] не подлежел на регистрацига по член
154 .од Основниот закон за оезоедност на соооракагот на патишта
та и поради тоа не подлежат и на осигуруван,е ОД ОДГОВОРНОСТ
спрема трети лица, според ::SaKOHOTза задолжително осигуруваьье
ВО сообракагот.

lJBUJ жалбен навод на второобвинетиот е неоснован, бидеjkи,
според одредоата на член 154 од Основниот закон за безбедноета
на сообракагот на патиштата, во соооранагог на патиштата можат
да учествуваат, по правило, само моторни и приклучни возила кои
се регистрирани, а по исклучок, можат да учествуваат и возила
кои не се регистрирани, како што се земгоделските и други маши
ни и направи, кои се движат со силата на сопствениот мотор и
кои на рамен пат не можат да развилат брзина поголема од 30 ки
лометри на час, а оnштопознато е дека во земjоделските машини
спага и трактор от. Според тоа, и во смиела на одредбата на член
16 од Законот за задолжително осигуруване во сообракагот, како
моторно возило има да се смета и трактор от, ко], како што е оп
штопознато, се движи и по [авните патишта, поради што и него
виот сопственик, во смисла на одредбата на член 1, точка 2 од
истиот закон, подлежи на задолжително осигурувазье од ОДГОБОР
ност за штети сторени на трети лица. Па бидеjки тракторот на
првообвинетиот не бил осигурен односно бидеjkи неговист соп
ственик не се осигурил од одговорност, эатоа штетата предизви
кана од негова страна со тракторот е должен да jанадомести
тужениот Завод, согласно одредбата на член 21 од споменатиот
закон, а то], Заводот, пак, доколку им [а плати штетата на тужи
телите, има право на регрес од првообвинетиот,
. Одгаворноста на првообвинетиот за надоместуван,е на ште-

тата произлегува од самиот сРакт што е то] сопственик на трактор
и како сопственик на опасна ствар, на моторно возило, му од
говара на оштетеното лице според начелото на обjективната од
говорност".
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(Пресуда на Врховниот СУД на Македонига. Гж. бр. 239/72
од 5. х. 1972 година).

146. Баратьето на надоместок за намалувшье на општата Ж]{
вотна способност, како последица на. телесното оштеттвазье, прет
етавува посебен вид на нематеризалнв штета.

Од о б р а э л о же н и е т о:
"Тужителот има право да бара надсместок на штета и по

основ на намалената заработувачка поради намалената работна
способност и по основ на ограничената можност на движен-ето,
бидеjки неспособноста за работа, ко]а настапува како последица на
повредата, не е идентична со телесното оштетуватье, кое, пак, пре
дизвикува намалуватье на нормалниот активитет на организмст
и на органите воопшто. Освен тоа, ово] вид на нематериj ална



штета прететавува посебен вид и со оглед на другите видови на
нематеритална штета, така што не е идентичен ни со баратьата ~Ш
надомеоток на штета за претриените физички болки, за претрие
ниот страв и за телесната осакатено ст. Така, значи, тужителот има
право да бара не само надомеоток на материjалната штета поради
намалена заработувачка, туку и надоместок' на нематериталната
штета поради намалуваьье на општата животна способност, бидеjки
поради оштетуваььето на ногата сега ке мора при одеььето да вло
жува поголеми напори, кои неговиот организам поетогано ке ги
чувствува и ке мора да ги поднесува, а тие напори се [авуваат
како последица на телесното оштетуваьье, предизвикано во сообра-
KajHaTa несрейв.

Од овие причини следуваше обжалената пресуда да се уки
не и предметот да се врати на повторно судетье - чл. 358 од ЗПП".

(Решение на Врховниот суд на Македониjа, на ден 30.Х.1972
година, под Гж. бр. 503/72).

147. Патот по ко], поради реновиратьв на jавниот пат, се од
вивал целиот еообрайа], не може да се смета за "нерамен пат" во
смиела на чл. 24, став 1, точка 3 од Правилникот за комбинирано
осигз-рэван,е на моторни возила, за да се иенлучи одговорноста на.
осигурителниот завод за надоместот ва штетата пвичияета од
уда,р на камен во моторното возило.

О Д об раз л о ж е н и е то:
"Првостепениот суд правилно нашол дека тужениот Завод

е во обврска на тужителката да и ja плати претрпената штета во
износ од 5.960 динари, во чие утврдуватье, поира] другите, учест
вувал и неговист претставник П. Н. Обврската на тужениот произ
легува од договерот за осигуруван-е - Полисата за осигуруваьье
на моторни возила од 22. VII. 1969 година, и чл. 23, ст. 1 од
Правилата за комбинирано осигуруван-е на моторни возила. Неос
нован е жалбениот навод дека тужениот, согласно чл. 24, ст. 1, т. 3
од Правилата, не бил во обврска да [а надсмести штетата затоа
што таа произлетувала од фактот што возилото било возено по
нерамен пат. Ова затоа што ово] пат, иако бил нерамен и неас
фалтиран, не може да се смета како "нерамен пат" затоа што
во времето кога настанала штетата, на релациjата Струга-Дебар
и обратно, по него се одвивал целокупниот [авен сообрайа]. По
ради ова, првостепениот суд немал потреба да бара извештаj за
'оостоjбата на патот на местото каде што се случила сообрайагната
несрека.

Според 'Гоа, првостепениот суд правилно ги применил прав
ните правила на имотното право, и чл. 23 и 28 од Правилата за
комбинираното осигуруван-е на моторни возила, кога тужвниот
Завод го задолжил да и [а надсмести штетата на тужителката".

(Пресудено во Врховниот суд на Македониjа на 19. III. 1971
година под Гж. бр. 136/71).
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148. На патникот KOj l{e претрпи штета во возило па jавеп
превоз потолема од здоговорепата со догеворот силучен мегу орга
низацитата што врши jaBeH превоз и осигурителниот завод, одго
вара за разликата над здоговорените износи по другиот вид ма
оеигтрувазье на кориениците односно сопетвениците на моторни
возила од одговорноет за штета сторена ва трети лица.

Од образложениет о:
"Првостепениот суд утврдил дека на 23. 1. 1968 година ту

жителката се вракала од с. Л. со автобус, сопственост на тужено
то претприjатие. Кога возачот сакал да го стави автобусот во по
гон, констатирал дека менувачот е неисправен, па ги замолил
патниците да слезат за да го турнат автобусот. Во автобусот оста
нала само тужителката по согласност на возачот, бидеjки таа би
ла единствена жена. Кога патниците се симнале, автобусот некон-_.тролирано се спуштил низ патот, удрил во каменист sид и пригоа
тужителката била исфрлена од автобусот и згмечена. Како по
следица на ово] случаj, тужителката сиршила две коски на левата
нога. По завршеното лекувюье констатирана е неспособност за
физичка работа.

Оваа фактичка положба не е спорна мегу странките.
Исто така не е спорно дека автобусот со KOj станал случаjот,

бил осигурен при тужениот Завод за осигуруватье на имоти и
лица. По ово] основ тужителката примила од Осигурителниот за
вод 4.800,00 динари.

Првостепениот суд утврдил дека тужителката, поради нане
сената телесна повреда, на име заработувачка месечно прима по
300,00 динари. Износот за изгубената месечна заработувачка на
тужителката мегу странките не е спорен, мегу нив е постигната
и согласност настанатата штета, поради изгубената издршка, да му
се плати на тужителот во глобален износ.

При ваква неспорна фактичка положба, првостепениот суд
погрешно го применил материjалното право кога нашол дека за
сторената штета тужениот Завод за осигуруватье на имоти и лица
одговара солидарно со туженото претприjатие само до износот од
16.000,00динари, колку што е должен Заводот да плати во случаj
на тратно губен-е на општата работоспособност, според погоре
спомнатата Полиса, додека за другата штета треба да одговара
само туженото претпригатие, ,како сопственик на автобусот со ко]
штетата е предизвикана.

Штетата настанала на 23. 1. 1968 година. Тогаш бил во сила
Заковот за задолжително осигуруван-е на имоти и лица ("Сл. лист
на СФРJ" броj 15/65), а по измените обjавен е пречистен текст,
како Закон за задолжително осигуруван-е ВО сообрака[от, ("Сл.
лист на СФРJ" броj 11/68). Според чл. 17 од пречистениот текст
на Законот за задолжително осигуруван-е во сообрайазот а кога
одредба постоела и во Законот од 1965 година, врз основа на за
должителното осигуруван-е од одговорност за штети сторени спре
ма трети лица, осигурителниот завод одговара за целокупната
штета што сопственикот на моторното возило според пролисите
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мора да ja плати; Според гоа, покраj надоместокот што тужениот
Осигурителен завод треба да го плати во случаj на тратно губегье
на општата работна способност, тужениот Завод е должен да ja
надомести и другата штета врз основа на задолжителното осигу
руван-е од одговорност за штети сторени спрема трети лица".

(Пресуда на Врховниот суд на Македонига, Гж. бр. 185/71
од 9. IV. 1971 година).

149. За надоместок на штега, предизвикана од возило чи]
корисник односно сопствевик ве го осигурал од оцговорност, одго
вара осигурителниот завод чие сеДИUIте е ваjблиско до местото ва
несрейата. Под седиште на осигурителниот завод треба да се под
разбере еедиштето на организацитата одвосво дирекциjата, а не мес
тото каде што се наога и филиjалата на организацитата Koja не
е правно лице.

Од образложението:

"Првостепениот суд правилно заклучил дека за штетата е
одговорен тужениот Завод за осигуруван.е имоти и лица "Македо
ниj а", бидейси според член 21, став 1 од Законот за задолжително
осигуруван-е RO сообракагот ("Сл. лист на СФРJ" бр. 11/68), ште
тата предизвикана од возило чи] корисник односно оопственик не
се осигурил од одговорност, е должен да ja надомести осигурител
ниот завод, чие седиште е наjблиско до местото на настанатата
штета, а то] завод, и според мислен-ето на Врховниот суд, е ту
жениот Завод така што неосновано то] наведува дека за штетата
би бил одговорен Осигурителниот завод "Белград" или Осигурител
ниот завод "Jугославиjа", и двата од Белград, чии седишта се МНО
гу пооддалечени од местото на настанатата штета. Ова дотолку по
веке што општата месна надлежност во споровите против стопан
ските организации и другите општествени организации и установи,
кои имаат свс[ство на правно лице, се одрадува според седиштето на
самата организацига односно на дирекциjата, а не според местото
каде што се наога филиjалата, кога не е правно лице -- чл. 42,
став 2 од ЗПП.

Според одредбата на став 2 на споменатиот член 21 од Законот
за задолжително осигуруван.е во сообрайагот, пак, осигурителниот
завод ко] ке ja надомести штетата според став 1 на ово] член, има
право на регрес од фабриката чие било товарното возило, со кое
возило е предизвикана штетата и е исплатен надоместокот по
обжалената пресуда".

(Пресуда на Врховниот суд на Македонига, Гж. бр. 699/70
од 11. I. 1971 година).
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150. Членевите на потесното ceMejcTBo немаат право на на
доиестон на штета за претрпена болка и етрав поради претрпепа
тешка телесна повреда на член на еемезсгвото. Право на такво ба
ратье има само повреденото лице.

Од образложението:
"Првостепениот суд при патпално и правилна установена

фактичка полажба неправилно го применил материjалната право,
кога им досудил надсместок на штета на керките на тужителот за
претрпена душевна болка и страв за претриената телесна повреда
на нивниот татко.

Според правните правила на имотното право, при телесна
повреда За претрпена болка и страв право на надаместак на ште
та има само повреденото лице, но не и други лица, без оглед на
нивниот ОДЕОС СО повреденист. Според тоа, кога е неспорно дека
керките на тужителот не биле во колата кога се превртила, а ли
цето од кое га даведуваат сваета право на надаместак на штета е
само телесно повредена и не настапила смрт, без оглед на тежи
ната на павредата, членоните на неговата наттесно семегство не
маат право на надсместок за претрпена балка истрав эатоа што
таквиот надомеоток му е досуден на аштетениот, на ко] единствено
и му следува надаместокат. Според тоа досудувагйи им на керките
на тужителот надаместок на штета за болка истрав, првосте
пенист суд го повредил материjалното право, поради што ва то]
дел пресудата следуваше да се преправи и тужбеното баран-е да
се адбие кака на закон неосновано".

(Пресуда на Врхавниот суд на Македаниjа, Гж. бр. 562/66 ад
24. VIII. 1966 година).

151. Ненадеjното иетрчувазъе пред автобус на шестгодишно
дете, кое не е во состоjба да го сфати значетьете на своето деj
ствие и да управува со своите постапки, при што го изгубило жи
вотот, иако возачот презел се што можел и бил должен да пре
земе за да ja одбегне несрейата. прететавува своевиден облик на
виша сила, поради што еопственикот на автобусот не е едговерен
за штетата причинета со смртта на детето.

О Д об раз л о ж е н и е т а:
"Жалбата на туженато автотранспортно претприjатие е ОСНО-

вана.
Во спорот мету странките е неспарна дека шоферот П. А., на

ден 17.VI. 1962 гадина, управувал СО автобус марка ФАП оопстве
ност на тужената претприjатие. Минувагйи низ селата Три чешми,
и тоа на излезот ад селата, забележал три деца на возраст од 6-7
гадини, мегу каи бил и пок. Р., како стоуат покраj патот. Иако де
цата стоеле, шаферот ги предупредил са сирената и продалжил да
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вози по свогата десна половина. Децата и по дадени от сигнал со
сирената, оставале на местото каде што стоеле. Мегутоа, кога авто
бусот бил во непосредна близина на децата, на растоjание од 8 М.,
пок. Р. ненадеjно започнал да трчи, пресечувагки му го патот на
автобуоот. Штом тоа шоферот го забележал, започнал да кочи, и
1'0 свртил нагло автобусот, ню детето при трчагьсто се удрило од
автобусо-г и од повредите на главата подоцна, по донесуван.ето во
болницата умрело.

При ваквата фактичка состоjба, Врховниот суд смета дека
првостепениот суд погрешно го применил материjалното право,
наогагйи дека, според принципот на обjективната одговорност, ту
женото претприjатие е должно да им ja надомести штетата на ТУ
жителите, што тие ja претрпеле со загубата на нивниот син, брат
и внук. Ова од следниве причини: точно е тоа дека туженото прет
приjатие, како сопственик на автобусот, како ствар со зголемена
опасност, според принципот на обjективна одговорност, е одговорно
за штетата што ке настане со употребата на таквата ствар со зго
лемена опасност, без оглед на тоа дали постои вина до тужената
страна за настанатата штета. Мегутоа, првостепениот суд изгубил
од предвид и пропуштил да цени дали во случаj ов не се работи
за една од околностите кои ja исклучуваат одговорноста, а имено
- дали штетата не е настанала поради виша сила, по вина на
оштетениот или трето лице. Според мислен-ето на Врховниот СУД,
при погоре утврдената фактичка состоjба, се работи за штета при
чинета поради виша сила, Првостепениот суд утврдил дека до
несреката дошло затоа што пок, Р. ненаде[но истрчал пред авто
бусот, па бидегйи возачот през ел се за да ja одбегне несрейата,
сепак таа настапила, и пок, Р. го загубил живогог. Според тоа,
смртта на покогниот е последица не на употребата одноено на дви
жезьето на автобусот, туку на деjствиjата на пок, Р. Со оглед на
тоа дека пак. Р. бил на б-годишна возраст, не бил свесен за после
диците од своето деj ствие, ниту можел да управува со своите пос
тапки, неговото претрчуватьв пред. автобусот претставува своевиден
облик на виша сила, кога го ослободува туженото претприjатие од
одговорноета да ja надсмести штетата,

Поради тоа, Врховниот суд наjде дека туженото претприjатие
не е должно да му ja надомести штетата на тужителите, па ува
жувагйи ja жалбата на туже:нюто претприjатие, во смисла на член
360, ст. 1, т. 2 од ЗПП, обжалената пресуда во уважениот дел ;ia
преправи и тужбеното баратье 110 одби како неосновано" .

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Гж. бр. 559/66
од 26. Х. 1966 година),
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152. При доеудуваяье надоместок на штета судот е должен
на оштетениот да му ja заснета сумата примена од осигтрителниот
завод врз основа на.колективно оеигуртватье,

Од образложението:

"Основана е жалбата на тужениот по однос на износот од
250.000 стари динари, ко] тужителот го примил по основ на ко
лективно ОСИГУРУВа:Еьеод осигурителниот завод, а ко] судот не му
го одбил юд вкупната штета. Ово] износ, ко] тужителот непосредно
го примил од осигурителниот завод врз основа на колективно оси
гуруватье, судот требаше да го одбие од износот што е утврден на
име надсместок на штета на тужителот поради повреда при ра
бота, бидеjки целиот надсместок што му се дава на тужителот за
претрпената штета, во кратна линига, оди на товар на колективот
на туженото претприjатие. Осигуруван-ето е договорено од туже
ниот, односно од колективот, за случаj на штета настаната во текот
на работата, па затоа и надоместокот што го примил оштетениот
работник од осигурителниот завод, мора да се одбие од износот
што судот му го досудил на работникот на товар на претприга
тието. Премиите за колективно осигуруватье ги плака претпри] з
тието од колективните средства, па затоа и осигурената сума ыу
припага нему заради полесна исплата на оштетениот. Целта и
смислата на колективното осигуруван.е е токму во тоа, претприj а
тиетю, во кратна линиjа колективот, да биде обещтетено во случа]
да биде обврзано да му ja надсмести штетата на работникот на
страдан на. работа. Следователно, штом е утврдено дека се работи
за колективно осигуруваьье, извршено од туженото претпри]атие,
независно како се плайале премиите и 'Одчии средства, такво оси
гуруван-е е извршено во корист на колентивог. Според т()а, тужи
телот не може да остварува посебни права од таквото осигурувюье.
Оваа осигурена сума не може да се изедначи со живютното осигу
руватье на тужителот, кое то] лично би го договорил и премните
лично би ги плакал од свои лични средства, што овде не е случа].
3атоа, во то] дел следуваше да се уважи жалбата на тужениот и
обжалената пресуда да се преправи - така како што е одлучено
во диспозитивот под став 1".

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Гж. бр. 638/67
од 12. п. 1968 година).
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153. Во споровите зв надоместок на штета предизвикана ео
сообрайазнв незгода, во Koja учествувале дваща или повейе учее
ници, судот е должен да ги испита сите неопходни факти од КОИ:
зависи примената на правното правило на облигационото право за
поделена одговорност за сторената штета мегу штетникот и оште
тениот.

Од образложението:
.Лрвостепениог суд го одбил тужбеното баран.е како неосно

вано, бидезки примил за докажано дека тужителот бил исклучиво
виновен за сообракашата незгода при кога бил повреден.

Мегутоа, според мислен-ето на Врховниот суд, постои оправ...
дано сомнение по однос на вака утврдената исклучива вина на
тужителот. Ова од следниве причини:

Првостепениот суд наога дека тужителот е исклучиво вино
вен за настанатата сообрайаша незгода, затоа што кога дошол до
раскрсницата, возезйи се на велосипедот по средината на улицата
"Партизанска", во правец на Скапjе, не даваjки никаков знак, не
надетно скршнал кон улицата ,,762", па поради малюта растогание
мегу нега и тужениот, ко], возегйи се на моторцикал, адел зад нега,
возетйи са брзина ад аколу 60 км. на час, дашла до судир при кое
тужителют е повреден,

На, имаjки ги предвид адредбите на Уредбата за сообрайазот
на jавните патишта ("Сл. лист на СФРJ" бр. 51/50), кои биле ва
сила ва времето на настанат, спаред каи нагголемата брзина на
движен-ето на патничките автомобили и мотарцикли низ настанети
места била да 50 км. на час (чл. 13, ст. 1) и престигнуватьето било
(а и сега е) забрането на раскрениците (чл. 15), се поставува пра
шатье дали и тужениат, кага возел са непраписна· брзина и сакал
тужителат да га престигне на раскрсницата не е винавен за нас
танот, адносна за предизвиканата штета.

Спаред мислен-ето на Врховниот суд, тужениот, пред се, не
смеел да' вази со брзина ад околу 60 км. на час, а капа га видел
тужителат пред себе да вази по средината на улицата ва ист пра
вец и бидегки се приближувале да раскрсницата, бил далжен да
ja намали брзината до разумна мера, да ja засили евотата будност
и на- крстопагот да не га престигнува тужителот, зашта гребало
да биде свесен дека тужителат, штам возел по средината на коло
возат, иака не давал никаков знак, може да скршне во левата
улица. Според таа, ово] - тужениат, значи, очигледно прапуштил
да преземе мерки за засилена претпазливост и буднаст, кои при
ваква ситуациjа, како возач, бил далжен да ги преземе.

Ето, оттука, според мислен-ето на Врхавниат суд, праизле
гува дека пакраj несамнената вина на тужителот (што не дал знак
дека ке скршне во улицата ,,762") постои и вина на тужениат, ко]
са моторциклот не е смеел да вози со таква брзина, а уште ПО'
малку да врши престигнувагье на крстапатат. 3атаа, според мис
лен-ето на Врховниот суд, канкретниов случаj треба да се испита
и да се реши од аспектат на правнато правило на облигационата
права за поделена одгаварнаст за старената штета мегу тужите
лат и тужениот.
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Видегйи првостепениот суд стварта не ja испитувал во ово]
правец, следуваше да се уважи жалбата на тужителот, обжалената
пресуда се укине и предметот да му се врати на првостепениот суд
на повторно разгледуван-е и одлучуватье - чл. 357 и 358 од ЗПП".

(Решение на Врховниот суд на Македонига. Гж. бр. 246/67 од
6. VI. 1967 година).

154. Членовите на потесното семеютво на загинатист немавг
право на надоместок на штета за подигнат надгробен епомевик,
ТУКУ само на неопходните тропюци за закопот и ypeДYBalЪeTo на
гробот според месните обичаи.

Од образложението:
"Не стои жалбенист навод на тужениот дека првостепениот

суд погрешно го применил материjалното право кога го задолжил
да им плати на тужителите на име надомеоток на штета за над
гробниот споменик на нивниот син и брат, ко] загинал во сообра
KajHaнесрека на ден 14. V. 1968 година.

Точно е гврдеььето на тужениот дека подигатьето на надгро
бен сrroменик, особено од поголема вредност, не слага во оние тро
шоци кои се неопходни при закопот на покоjниот. Мегутоа, блис
ките роднини на покогниот, што го извршиле погребот, имаат
право на надсместок на сторените трошоци околу закопот, во кои
влегуваат и трошоците околу уредувазъето на гробот според мес
ните обичаи. Според тоа, и во случаjов судот не го задолжил ту
жениот да им ги надомести на тужителите сите тр.ошоци што ги
имале тие околу подиган-ето на то] споменик, туку само вредноста
на купениот материгал во соодветниот износ да им го надомести
на тужителот, што значи дека мислел токму на неопходните тро
шоци околу уредувагьею на гробот на покц[ниот според месните
обичаи, за ко] износ ово] суд смета дека е реално одреден. Од
овие причини судот го одби како неоснован и жалбенист навод на
тужителите дека за подигаььего на надгробниот споменик тие по
трошиле многу повейе, па не го ни уважи нивниот предлог за
преправатье на обжалената пресуда и целосно уважуваьье на нив
ното тужбено баран-е за надсместок на штета за подигане на над
гробниот споменик".

(Пресуда на Врховниот суд на Македониj а, Гж. бр. 682/68
од 13. IП. 1969година).

360



155. Оштетениот, на кого шгетата му е сторена со моторно
возило, може едновремено да бара надоместок на штета како од
осигурителниот завод, така и од сопственикот, односно корисникет
на моторното возило, па и од сами от штетник - соглаено правните
правила на имотното право.

Од образложението:

"Жалбата на второобвинетиот - Градежното претприjатие
е неоснована.

Согласно член 1, точка 2 од Занонот за задолжително оси
гуруван,е во сообрайа] от секо] нориспик односно сопственик на
моторно возило, е должен да се осигури од одговорност за штети
сторени на трети лица. А, според член 17 од истист закон, со оси
гуруватьето на корисникот односно сопственикот на моторното во
зило од ОДГОВОрностза штети сторени на трети лица, е опфатена
целокупната штета што сопственикот односно корисникот на мо
торното возило е должен да ja надсмести според прописите од
носно според правните правила за одговорноста, а ко] а произле
гува од употребата на моторното возило. Станува збор, значи, за
една принудна ризична заедница, институирана, во прв ред, за
ради осигуруваььв на штетите на жртвите од зголемениот моторен
патен сообрайа],

3атоа, имаjки ja предвид оваа цел на задолжителнrото оси
гурувагье на моторните возила, законот, во член 18 предвидел дека
оштетеното лице односно неговите наследници имаат право оштет
ното баратье да го истакнат непосредно спрема осигурителниот
завод. Со оваа законска интервенциjа на оштетениот му е дадена
поповолна можност да го тужи тарангот од договорот за осигу
руван,е (односно од догонорот ко] морал да биде склучен), и ОД
него да бара надсместок на сета штета, но со тоа не е ограничено,
а уште гюмалиу исклучено, неговото право на.доместокот да го бара
и од штетникот, според правните правила на имотното право. На
против, оштетениот за истата штета може истовремено и заедно
да ги тужи и осигурителниот завод, како осигурувач, по основ на
осигуруван,е од одговорност, значи по член 17 и 18 од погоре ци
тиранист закон, и штетникот како непосреден причинител на ште
тата, во случаjот возачот на моторното возило, исопственикот од
носно корисниист на моторното возило, во случаjот туженото гра
дежно претприj атие, кои одговараат за штетата според правните
правила на имотното право, и тоа: возачот по основ на вина, а
оопственикот односно кориснивот на моторното возило според
принципот на обjективна одговорност, На ваков заклучок упатува
околноста што цитираниот закон со ниедва ево]а одредба не jа
искпучува оваа можност, односно не му забранува на оштетениот
покраj осигурувачот, да го тужи и штетникот.

Според тоа, првостепениот суд основано ги задолжил троjца
та тужени на тужителите да им ja надоместат претрпената штета
солидарно. Ова, пак, не значи дека тужителите имаат право на
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трогна наплата на истата штета. Тие имаат право да [а наплатат
досудената штета само од еден од тужените, така што ако напла
тата ja изврши туженото градежно претприjатие, тоа ке може да
изврши регрес од тужениот Завод".

(Пресуда на Врховниот суд на Македонига, Гж. бр. 556/74 од
11. XI. 1974 година).

156. Сопственикот на осигуреното возило има право на надо
месток за уништеното возило на набавната цена за ново"такво во
зило/ по одбитокот на амортизациjата на уништеното возило.

Од образложението:
"Во Правилата за комбинирано осигуруван,е на моторните

возила, во смиела на чии одредби е исклучен договерот за оси
гуруван-е на товарното моторно возило на тужителот, начелно е
изразено дека даватьего 1110 основ на оштета не може да го пре
мине износот на стварно претрпената штета. Ова начело е во соо
бразност и со правилата на имотното право, бидеjки надоместок на
штета не треба да фаворизира ниедна странка.

И во конкретниот случаj се работи за имотна штета, а таа
се состои во намалуваььето на имотот на тужителот со уништува
гьето на осигуреното 'моторно возило. Тужениот завод со договорат
се обврзал на тужителот да му ja надомести штетата ако осигу
реното моторно возило биде уништено. Според тоа, тужениот Завод
е во договорна обврска на тужителот да му го надомести оно] ку
сок во имотот што настанал со уништуваььето на моторното возило,
со други зборови да му jанадомести вредноста на возилото според
состоjбата во моментот на уништуваььето, а според вредноста во
моменгот на пресудуваььего.

Следствено, првостепениот суд правилно нашол дека туже
ниот Завод треба да му ja надсмести на тужителот набавиата цена
за ново танво возило, намалена за износот на утврдените проценти
на амортиэацигата. Во спротивен случа], ако набавната цена не би
се намалила за утврдената амортизациj а, тужителот неправично
би се збогатил на сметка на тужениот завод.

Од овие причини, а врз основа на чл. 356 од ЗПП, жалбата
на тужителот следуваше да се одбие како неоснована, а обжале
ната пресуда да се потврци како правилна и на закон заснована сс.

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Гж. бр. 619/73).
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157. На еовозачот на камион, чиjа вкупна дозволена тежина
надминува 3500 кгр. не може да му се припише во вина ако за
време на coo'3pal{ajHaTa неорейв спиел на специjалното легло ВО
камионот за време на возетьето на камионот од другист возач.

Од образложението:

"Првостепениот суд утврдил дека тужителот, ко] бил во редо
вен работен однос со туженото претприjатие, како висококвали
фикуван возач на моторно возило, во сообрайашата несрека што
станала на 11. VI. 1962 година, бил тешко телесно повреден. За
оваа несрека биле огласени за виновни и осудени возачите на мо
торните возила на туженото претприjатие и на претприjатието чие
било моторното возило што се судрило со моторното возило во кое
се наегал тужителот. За време на несреката тужителот, ко] бил
совозач во камиовот на туженото претприjатие, спиел во специ] ал
ното легло кое се насгало во споменатото возило.

Првостепениот суд утврдил дека тужителот, како совоза ч,
бил должен да биде буден и внимателен, а не да спие, поради што
наога дека во случаj ов се работи за поделена одговорност за нас
танатата штета, односно дека тужените одговараат за %, од наста
налата штета, а тужителот да снаси одговорност за 1/4 од штетата.
Првостепен:иют суд не дава причини эошго смета дека туж:ителот,
како совозач, не смеел да спие во за тоа специтално вграденото лег
ло во камиовот. Од Основниот закон за безбедност на сообрайазот
на jавните патишта таков заклучюк не може да се изведе. Имено,
во чл. 136 од споменатиот закон е пропишано дека возач КО] упра
вува со товарно МОТ>ОРНО возило, чиjа вкупна дозволена тежина
надминува 3.500 кгр., како што е во конкретниов случа], бидеjки
се работи за фриго-камион-ладилник, мора да има непрекинат од
мор од наjмалку 10 часови во текот на секо и 24 часа. Времето на
одморот може да изнесува и помалку, ако во управуван.его ОО во
зилото се сменуваат двагца возачи и ако во возилото има уредено
легло, юое му овозможува на еден од возачите да се одмора во
лежечка положба. Бидеjки во случаjов се работи токму за такво
моторно возило, во кое имало дваjца возачи и специтално уредено
легло за одмаратье во лежечка положба, очигледно е дека за време
на возетьето еден од возачите, КО] во моментот на возен-ето не
управува со моторното возило, има право да се одмара во специ
jално уреденото легло, како што го сторил тоа во случаjот тужи
телот. Според гоа, очигледно е дека првостепениот суд погрешно
утврдува дека тужителот за време возегьето на камиовот и наста
натата несрека немал право да се одмара во леглото кое било спе
циjално уредено во камионот, па затоа извел погрешен заклучок
дека и до него има вина што при таа несрека бил тешко телесно
повреден, па судот погрешно го применил и правното правило на
граганското право за поделена одгсворност за настаналата штета",

(Решение на Врховниот суд па Македониjа, Гж. бр. 47/68 од
18. III. 1968 година).
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158. Има поделена ОДГОВОРности кога оштетевиот, Koj е по
вреден во сообракаjна несрека, ja преминувал улицата ва недозво
лено место - надвор од пеmачкиот премин.

Од о б р а з л о ж е н и е т о:
"Во случагов правилно нашол првостепениот суд дека има

поделена одговорност. ова поради гоа што тужителот, за време на
несрейата. [а преминувал улицата на педозволено место, наднор
од пешачкиот премин, што е спротивно на прописите на Основ
ниот закон за безбедноста на сообраКаjот. Мегу ваквото постапу
ваьье на тужителот и настанатата последица т, е. неговата повреда,
и штетата што тужителот [а претрпел од добиените повреди, по
стои причинска врека, така што и то] самиот е виновен за тоа што
дошло до неговото повредуван,а односно до штетата. Поради тоа,
неоснован е жалбенист навод на тужителот дека За несреката и
штетата се исклучиво виновни тужените.

Мегутоа, бидегйи првостепениот суд не испитувал и не утвр
дил каков е степенот на одговорноста на оштетениот односно на
тужителот и на штетникот, односно на тужените, па со оглед на
тоа да даде и причини за ооодносот на одговорноста и со оглед на
то] сооднос да одреди дали е таа еднаква за двете странки, или на
едниот е поголема, а на другиот помала, обжалената пресуда сле
дуваше да се укине и предметот да се врати на повторно судегье",

(Решение на Врховниот суд на Македонига. Гж. бр. 540/74
од 11. ХII. 1974 година),

15~. Осигурителниот завод нема право на регрес, според За
конот за задолжително осигуруваlЬе на имоти и лица ("Сл. лист
на СФРJ" бр. 15/65) за иоплатевиот надоместок на штета сторена
со возило епрема штетникот, освен ако корисникот-сопственикот ла
возилото, не го осигурил иако бил должен да го осигури.

Од образложението:
"По ово] спор тужителот - осигурителниот завод бара од

тужените да му го надоместат спорниот износ, ко] износ тужителот
му го исплатил на оштетениот, врз основа на пресудата на окруж
ниот суд - П. бр. 356/67 од 2. XI. 1967 година.

За да може тужителот да го оствари регресното право спре
ма тужените, потребно е да се утврди како постоетьето на вина ка]
тужените за настаната несрена, во коьа била предизвикана ште
тата што ja исплатил тужителот, така и постсетьето на законска
или договорна обврска на тужените да го надсместат бараниот
износ од тужителот во остваруван-ето на неговото регресно право.

Мегутоа, судот дури и да утврди дека и ка] тужениот С.
постои вина во граганско-правна смисла, гоа се уште не значи
дека тужителот е овластен да го остварува регресното право спре
ма тужениот. Судот треба претходно да испита и да утврди по ко]
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ось.ов тужителот го остварува ова право? Дали по основ на за
должително ОСИГУРУВа:Еьеили по основ на договорно осигуруваьье?
Овча околност првостепениот суд не [а утврдил. Мегутоа, од спи
сит е по делото може да се изведе зак.лучок дека штета та е надо
местена по основ на задолжително осигуруваьье. Ако е така, тогаш
сур;от треба да испита и УТВРДи дали се исполнети условите 'За
ост варувагье на регресното право предвидено во чл. зо и З1 nд
Заноног за задолжително осигуруваьье на имоти и лица ("Сл. лист
на СФРJ" броj 15/65). Според споменатите одредби, осигурителниот
завод, ко] ке [а надсмести штетата, има право на регрес само во
случа] ако е таа предизвикана од страна на возило чиj корисник
односно сопственик не се осигурил од одговорност И кога е ште
тата предизвикана со моторно возило што го користело односно
управувало лице кое не е овластено за тоа. Во вториот случаj оси
гурителниот завод има право на регрес само од неовластенист
корисник односно возач. Во сите други случаи кога осигурител
ниот завод ja надсместувал штетата врз основа на Законот за за
должително осигурував-е на имоти и лица, то] нема право на ре
грес спрема штетникот".

(Решение на Врховниот суд на Македониjа, Гж. бр. 295/69
од 2. IX. 1969 година).

160. Кога мегу осигуреникот и осигурителниот завод е еклг
чена вонсудска спогодба за исплата на надоместокот за претрпена
штета, судот суди според спогодбата и не е должен да иепитува
дали имало вина до осигуреникот што дошло до штетата,

Од о б р а з л о ж е н и е т о:
"НеспорНiО е дека по сообрайашата несрека што станала на

9. VII. 1967 година во населбата "Козле" во Скопjе, странките во
споров на 29. 1. 1968 година склучиле вонсудска спогодба за надо
местоист на штетата што тужителот ja претрпел - штета под 6poj
206/67. По оваа спогодба тужениот Завод се обврзал на тужителот
веднаш да му исплати 500/0 од претрпената материтална и немате
риj ална штета, ко] а искажана половина во пари изнесувала
12.837,60 динари. За другите 50 од вкупната штета, кога исто така
изнесува 12.837,60 динари, - тужениот зел обврска да му ja ис
плати на тужителот под услов тужителот "да достави доказ од
ко] ке се види дека ка] него како возач не постои вина односно
дека не се води кривична постапка во врска со чл. 271 од КЗ или
дека постапката е запрена од страна на jавниот обвинител во
сми сла на чл. 140 од ЗКП". .

Врховниот суд наога дека првостепниот суд извел правилен
заклучок дека во случаj от се работи за исполнуватье на вонсудска
спогодба, по кога тужителот го исполнил условат за исплата на
втората половина од утврдената штета, а сега на тужениот стои
обврската и го] да го исплати неисплатениот дел на штетата во
износ од 12.837,60 динари. Имено, и ово] суд е согласен со стано-
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виштето на првостепениот суд - дека решението на ОПШТИНСКоТ(}
[авно обвинител СТВОКТ. бр. 3875/67 од 27. VП. 1967 година, со 1~0e:
против тужителот ,врз ОСнова на чл. 140, СТ. 1 од ЗКП, е запре.на
нривичната постапка за нривично дело од чл. 271, СТ. 3 во вр жа
со чл. 273, ст. 4 од КЗ, е правосилен доказ дека ка] него, како
возач, нема вина одноено дека постапката е запрена по чл. 140,.
ст. 1 од ЗКП. При таа положба TOj се здобил со правото да бара
исполнуватье на спогодбата и исплатата на другите 500/0 од утвр
дената штета. Неоснован е ж.албениот навод дека во случагов тре
бало да се испитува дали на страната на тужителот постои вина
во граганско-правна смиела. Ова эатоа што во случаjот се работи
за исполнувагье на ВОНСУдска спогодба, а не за надсместок на
штета што произлегла од сообрайезна несрена, при кога секако се
испитува, мегу другото, и дали тужителот е виновен што дошло
до несреката и штетата. Од овие причини првостепениот суд пра
вилно ги применил правните правила на облигационото право, кога
тужениот Завод го задолжил да [а исполни спогодбата од 29. 1.
1969 година, и на тужителот да му ги исплати и другите 500/0 од.
утврдената штета во износ од 12.837,60 динари".

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Гж. бр. 114/69 ОД
1. VП. 1969 година).

161. Решението на судиjата за пренршоци со кое учеенинет
во сообраkаjот го огласил за виновен за сообра~аjната несреКа не
го врзува судот. Судот може, врз основа на изведените цонази, да.
утврди дека истиот учесник во еообрайают не е виновен за сообра
l{ajHaTa неерейв.

Од образложението:
"Точно е тврдезьето на жалителот дека од страна на судиjата.

за прекршоци на гр. Скопjе, со решение "УП. бр. 3660/71 од 7. П.
1972 година, за оваа несрека тужителот е казнет со парична казна
од 250 динари и одземан-е на возачката дозвола од 6 месеци. Ме
гутоа, оваа околност била цене та од страна на првостепениот СУДr
па судот правилно наога дека казнувагьето од страна на судиj ата
за прекршоци не мора да значи дека тужителот е должен да ja
надомести штетата настанала во несрейата. во кога било оштетено
неговото возило, како што гоа погрешно смета тужениот Завод. Во
процесната постапка судот е врзан само со правосилната пресуда
на кривичниот суд, со кога обвинетиот е огласен за виновен - чл. 11
од ЗПП. Во сите други случаи, вината, па и другите околности,
судот ги утврдува врз основа на изведените докази - по свое уве
рувагье - во процесната постапна. Според тоа, во случаjот прво
степениот суд правилно постапил кога во постапката во ово] спор
испитувал и утврдувал дали има вина до тужителот за несрейата.
во ко] а е оштетено неговото возило и за утврдуваььето на оваа
околност судот не е врзан со Никакви доказни правила, туку неа
ja утврдува врз основа на совесна и грижлива оцена на секо] до-
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каз посебно и сите докази заедно, како и врз основа на резултатот
од целокупната постапна - чл. 7 од ЗПП. Со оглед на тоа, неосно
ван е 1Калбениот навод на ту~ениот Завод дека судот не требало
да им нерува на исказите на сведоците. Судот дава причини зошто
свогата одлука, главно, ja засновува врз исказите на споменатите
свидетели, на чии искази судот основано им верува, затоа што
против нив не е ништо изнесено за да може судот да се посом:нева
во веродостоjноста на нивните искази. Ова дотолку повейе што
сите списи во прекршочната посталка се уништени, па судот нив
не можел да ги изведе како доказ, освен решението на судиj ата
за прекршоци, што е изведено како доказ и ценето од страна на
судот".

(Пресуда на Врховниог суд на Македониjа, Гж. бр. 717/74 ОА
9. хп. 1974 година).

162. Кога странката - извршеникот 1'0 напушти станот откако за
почнало присилното извршувавье за иеелгватье, а со цел да го
попречи извршгвазьето, за штетата што пригов Iie настапи на не
товите отвари одговорноета лежи на еамиот извршенин.

Од о б р а з л о ж е н и е т о:

"Штом од изведените докази е утврдено дека самото извр
шуватье - иселуватье на тужителот од станот било законито, а
притоа и внимателно, затоа што сите негови ствари биле сместени
во собата што му била доделена, првостепениот суд извел прави
лен заклучок дека на страната на тужениот нема никаква вина за
штетата, доколку таква настапила, Според мислен-ето на ово] СУД,
тужителот е сам виновен за настанатата штета затоа што покажал
непочитуватье на судската одлука за при силно извршуватье, и од
бил доброволно да се исели од зградата - трошарината. Toj е ви
новен за штетата и поради тоа што не сакал да си ги прибере
своите ствари, бидегйи го напуштил свогот стан и избегал во
градот.

Од изнесените причини првостепениот суд правилно ги при
менил правните правила на имотното право кога тужбеното ба
ран-е на тужителот го одбил како неосновано".

(Пресудено во Врховниот суд на Македониjа на 26. ХII. 1969
година, под Гж. бр. 584/69).
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163. IIадоместок на штета за некориетевье на градежно неиз
градено земjиште кое е национализирано, а не било одземено од
владение, - бившист сопственик може да бара од лицето кое го
користи, само во висина на занупнината за селскостопанско зем
jиште.

Од образложението:

"При неспорните факти дека предметните катастарски пар
цели, поранешна сопственост на тужителите, се национализирани
согласно Законот за национализацига на наемните эгради и гра
дежното земjиште, првостепениот суд правилно нашол деюа тужп
телите имаат право на надсместок на штета во висина на наемни
ната на начин како што е тоа уредено со чл. 39, ст. 1 од спомена
тиот закон.

Според оваа одредба на Законот за национализацига, тужи
телите, како поранешни сопственици на национализираното гра
дежно земjиште, имаат право тоа земjиште, се додека е во нивно
владение, бесплатно да го користат или за тоа време суДот да ~o
даде на користеьье на друго лице со или без надоместок, ко] се од
редува согласно со пролисите за закуп на земjоделско земjиште.
Оваа законска одредба е и денес во важност, што значи дека не е
изменета со чл 1, ст. 2 од Законот за определуван,е на градежното
земjиште во градовите и населбите од градски карактер, каде што

!,е речено дека на поранешните сопственици на национализирано
градежно земjиште им припага паричен надоместок според одред
бите на Законот за експроприjациjа. Оваа одредба од споменатиот
закон не може да се примени кога е во прашаьье баратье за на
доместок на штета кога произлегла од користегьето на национа
лизиран имот, 'Оставен во владение на поранешниот сопственик,
бидегйи со неа е регулирано прашатьето за паричен надоместок
за национализирано градежно земjиште ко] треба да му се плати
на поранешниот сопственик Затоа, во сите: случаи кога поранеш
ните сопственици на национализирани градежни земjишта на кои
овие им се оставени во владение, сакаат тие земjишта да ги дадат
на користеьье на други лица, тие имаат право на надоместок спо
ред прописите за закуп на земjоделско земjиште односно според
одлуките што за оваа цел ги донеле собраниjата на општините.
И во конкретниов случа] првостепениот суд правилно нашол дека
тужителите имаат право на надсместок на; штета, но само во ви
сина на закупнината .што е одредена со сдлуката на собранието
на општината". I

(Пресуда на Врховниот суд на Македонига - Скопjе, 28. П.
1969година, под Гж. бр. 584/68).
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164. Сопственикот на незаконито одземен имот има право на
надомеотек на штета, поира] другата, и ва онаа штета што про
излеттва од невработеноста или непотпояната вработеност на чле
новите на неговото потеовс еемеютво.

Од образложението:
"Врховниот суд наога дека првостепениот суд во образло

жението на евотата пресуда не дал никакви причини од кои би
можело да се види зошто во ово] дел тужбеното бараьье на тужи
телот е неосновано. Независно од ова, очигледно е дека првосте
пениот суд стои на становиштето дека тужителот под никои ус
лови нема право да му се надсмести и oaoj вид штета, па и под
услов ако докаже дека арондираниот имот го обработувал со ево]а
работна рака (не употребувал туга - наемна рака), ко]а, поради
тоа што ливадите му биле одземени, останала неискористена. Се
разбира, потребно е да докаже дека во 1965, 1966 и 1967 година то]
- тужителот немал можност на друго место да [а искористи СВО
[ата работна рака, што треба да се сфати така дека не можел да
земе под наем туг имот или дека не можел своите членови на
домакинството да ги вработи на друго место. Мегутоа, затоа што
првостепениот суд однапред застанал на становиштето дека тужи
телот немал право на надсместок на штета, кога произлегла од
невработеноста или непотполната вработеност на членовите на не
говото домакинство во косеььего, собираььето и пренесуваььето на
сеното од арондираните ливади, на овие релевантни факти не им
обрнал внимание, па затоа утврдената фактичка положба оста
нала непотполна. Поради ово] пропуст, одбиениот дел од првосте
пената пресуда е укинат, а предметат во то] дел е вратен на
повторно судеьье".

(Решение на Врховниот суд на Македониjа - Скопге, на
28. Х. 1968 година, под Гж. бр. 180/68).

165. Кога е очигледен ризивот за премин преку еден мост
поради надолдени води и кога е укажувано на лицата дека е
опасно по живот преминувшьето преку мостот и пригоа тие лица
се обиделе да го преминат и го изгубиле животот, се смета дека
се исклучиво виновни за евезатв смрт, иако работната организа
циjа на мостот не поставила табла за забрана на премин преку
мостот.

Од обр.азложението:
"Окружниот суд со пресуда го .одбил тужбеното баратье на

тужителките - тужените претприjатиjа да им платат на име на
доместон на штета за загинатите им мажи односно татковци и
синови по 1.000 динари, како и за претрпен страв и болка по 5.000
н. динари, или вкупно 210.000 н. динари, како баран.е врэ законот
неосновано.
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Врховниот суд [а потврци горната пресуда, поира] другото,
и од следните причини:

Фактот што на мостот, ко] се урнал поради кое и брачните
другари односно татковците и синовите на тужителите го изгубил е
животот, немало ставено табла за забрана на минуван-е преку
мостот, не е од такно влиjание па таа околност да била од зна
чеьье за правилното одлучуватье во спорат. Горното ео оглед на
утврдените факти од првостепениот суд, а имено, дека покоjниот
Д. и С. и сведовот С.М. решиле да минат преку мостот, иако бил
поплавен и преку втората подлога обидувагйи се да стават трета
подлога, при кое биле споменувани од работниците да не го пра
ват тоа, бидейси постои опасност надоjдениот Дрим. и водената
стихига кога носела врби, камеььа и дрвjа, да ги понесе заедно со
мостот но покоjните Д. и С. и сведокот М. не ги послушале ра
ботниците, туку ределе трета подлога на мостот од талпи, обиду
ваjки се да минат преку мостот, при што од големиот притисок на
водата мостот бил однесен заедно со покоjните Д. и С. и сведскот
М., но последниот успеал во последниот момент да се спаси. При
танва утврдена фактичка положба - дека било очигледно за се
кого, оти постои опасност водата да го однесе мостот, наогагйи
притоа дека покоjните и сведскот М. упорно настоjувале да минат
преку мостот, основано нашол првостепениот суд дека покоjните
Д. и С. се исклучиво виновни што дошло до несрейнист случаj и
дека во тоа тужителите не можат да остваруваат никакви права
на надсместок на штета поради смртта на нивните брачни другари
односнотатковци и синови.

Кога е неспорно установено дека покоjниот Д. и С. биле
исклучиво виновни за тоа што го изгубиле животот, првостепениот
суд правилно го применил и материjалното право кога го одбил
тужбеното баратье на тужителите како врз закон неосновано. И
според принципот на вина и според принципот на кауза - обjек
тивна одговорност, кога лицето што го изгубило животот е исклу
чиво виновно за тоа, неговите наследници односно членови на се
мегството немаат право на надсместок на штета".

166. Од догеворот за чуван,е на добиток и фактот дека при
мениот добиток чуварот не му го вратил на сопственикот произ
легува правото на сопственикот за надоместок на штетатв,

Од обр.азложението:
"Мегу странките бил склучен договор за наем - за служба

суи генерис. Од таквист договор за тужените настанала обврс:ка
кравата што ja примиле на чуван-е и пасегье со надоместок, да ja
чуваат и да му [а вратаг на тужителот во состоjба во кога ja при
миле. Тужените не jа извршиле оваа ево]а обврска, не jа чувале
и не му ja вратиле на тужителот кравата, и тоа не поради виша
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сила, туку поради фактот што кравата j аоставиле односно эабо
равиле во шумата на ден 11. Х. 1966 година, кадешто во нойта
мегу 11 и 12. Х. 1966 година била изедена од дивина. Според тоа,
за тужените од самист договор настанува обврска за надсместок
на штетата ако поради неисполнуваььето на догеворот тужителот
претрпи штета. А бидезки за тужителот настапила штета со са
миот факт што тужените не му ja вратиле кравата здрава, со тоа
е веке докажана и оправданоста на побаруваььето за вадоместскот
на штетата. Тужителот не мора да докаже дека до тужените има
вина што настапила штетата, ниту со кое деjствие односно со кое
недегствуваьье на тужените тоа станало. Напротив, ако тужените
сакаат да се ослободат од одговорноста за надоместокот на штетата,
TOrall1 тие мораат да тврдат и да докажат дека до нИв нема вина
што догонорот односно договорената обврска - кравата да ja чу
ваат и вратат - останала неисполнета, дека тоа наетапило поради
вис магор, за ко] тужените не одговараат, Мегутоа, како што е
погоре речено, овде не постои виша сила, па според тоа тужените
се одговорни за штетата".

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, ГЗЗ, бр. 6/68 од
19. П. 1968година).

~,
, " ..,~Женско лице кое, во ечекувазье на ветениот брак, етапи

во венбрачна эаедница, не може да бара надоместок на штета за
претрпен срам односно за изгубеното моминство и за намалените
изгледи за стапуван,е во' брак.

о д об раз л о же н и е т о:
"Со оглед на утврдените и неспорни факти дека тужител

ката В. доброволно дошла во домот на тужениот И., и сосем до
броволно со него стапила и во интимни односи, како и дека во тоа
време таа била полнолетна, првостепениот суд правилно заклучил
дека тужителката нема право на иаков и да било надоместок за
претрпен срам односно за изгубеното моминство и за намалени
изгледи за омажуваьье, бидегйи, и според мислен-ето на Врховниот
суд, доброволното стапуван,в во вонбрачна заедница од страна на
полнолетно лице не дава никакьо право на надоместок на штета,
без оглед на тоа што во то] вонбрачен однос се стапило заради
евентуално склучуван,е на брак и што до склучувагьето на брак
не дошло поради одбиватьето на тужениот. Тужителката, како
полнолетно лице, морала да претпостави дека вонбрачниот однос
не доведува секогаш до брак, па кога доброволно стапила во та
ков однос, тогаш нема право на каков и да било надсместок на
штета, ко] би произлегол од самите интимни односи, до кои доата
со стапуван.ето во нонбрачна заедница, биде[йи за таквата штета,
доколиу таква навистина и постои, самата е виновна. Подоцнеж
ното одбиван.е односно пишманен-е на тужениот да силучи брак
не може да послужи како причина за баратье на надсместок на
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материтална штета, бидеjки мора да се зачува потполната слобода
за склучуван,е на брак и поради тоа не може на тужениот да му
се припише во вина 'Гоа што не дошло до склучуван.в на бракот.

Одговорност за штета би можела да настапи само во таков
случа] кога девоjката се одлучи на вонбрачна заедница во оче
куваьье дека и брак ке биде снлучен, а на тоа е наведена со изма
ма од друга страна. Во конкретниов случа] таква измама не е
установена" .

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Гж. бр. 551/70
од 2. ХП. 1971година).

168. Самиот факт што тужителката го изгубила девството
соживуваjliи се вонбрачно со тужениот, сам за себе не претстввува
основ за надоместок на штета.

Само ако rубеJЬето на девството на тужителката станало по
вина на тужениот со употреба на сила, заетращувагьв или лажно
прететавувшьв дека lie силучи брак, а таа заrуба имала за после
дица намалени изrледи за брак или избор за склучуваJЬе на брак
во средината каде што живее тужителката, може да биде ОСНОВ
за правото на надомеоток на штета,

Од образложението:
"За да има, според правните правила на имотното право,

тужителката право на надоместок на штета по основ на тоа што
тужениот и ветил, но не етапил во брак, иако се соживеал ВОН
брачно, сам по себе не е доволен то] факт. Странките можеле и
да склучат брак па да се разведат. Тоа што странките се разде
лиле не може да се припише во вина на тужениот. За да биде
тужениот одговорен за надсместок на штета, судот бил должен
да ja установи вината на тужениот. Спротивно е на слободата на
личноета да се повикува неко] на одговорност затоа што спро
тивно на сногага волjа, не етапил во брак со одредено лице. Ста
пуватьето во брак е право на слободен избор на секо]а личност и
никоj не може да се принуди да склучи брак, ако увидел дека то]
брак нема да биде поставен врз солидни основи И дека прегета
вува тра[на заедница на две лица од различен пол. Во случагов
вонбрачното соживуван.е на странките станало по доброволен пат.
Фактот што тужителката при стапуваььето била малолетна, зо
случаjов нема зиачен,е, затоа што нивното соживуватьв станало и
со согласност на родителите на тужителката, како неjзини закон
ски застапници.

За да може тужителката да претендира на надсместок аа
штета поради намалени изгледи за стапуватье во брак, судот тре
бало да извидува и да утврди дали тужениот при стапуваььето '30
вонбрачни односи и ветуваььето на брак сериозно мислел да силучи
брак или такво ветуватье давал иако ни тогаш не мислел да стапи
во брак. Доколку судот установи дека тужениот немал намера да
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етапи во брак, а ветувал брак само за да може вонбрачно да се
еоживи со тужителката, тужениот би бил одговорен за штетата
што наетапила за тужителката, со тоа што со лажни претставу
ван-а ja навел да стори нешто што не би сторила. Првостепениот
суд горните битни факти не ги установил, ниту образлага во таа
смиела".

(Решение на Врховниот суд на Македониjа, Гж. бр. 317/65
од 22. ХII. 1965 година).

169. 3а штетата што тужителката ja претрпела во врека ео
етапявазъето во вонбрачни одноеи ео тужениот, откако TOj прет
ходно и ветил дека ео иеа ке етапи во брак, а притоа еокрил дека
има венбрачно дете и дека живее во венбрачни одноеи ео друга
жена - едговерен е тужениот, бидеjки ео тоа тужителката била
доведена во заблуда, без нога ео тужениот не би воепоетавила
венбрачни одиоси.

Од образложението:
"Судот ги утврдил како неспорни и следниве факти: дека

тужителката не знаела (затоа што тужениот претходно не и ка
жал) дека то], пред оваа врска, имал вонбрачни односи и еден
брак со други жени, и дека од овие одиоси има женско дете кое
живее со него и неговите родители. Како тужениот, така и него
вите родители, криеле од тужителката дека детето е негово - на
тужениот. По доагатьето на тужителката во неговиот дом, то] и
неговите родители продояжиле да ja држат тужителката во за
блуда, велезйи :и дека детето е негова сестричка.

Според наоган.ето на ово] суд, заклучокот на првостепениот
суд дека тужителката не била доведена и држана во заблуда од
тужениот - дека е неженет односно дека е слободен од брак -
е погрешен. Исто така погрешен е и заклучокот на првостепениот
суд дека тужениот не бил виновен за штетата што во врека со
тоа ja претрпела тужителката.

Тужителката била девоjка на 19 години и прашаьье е дали
би се согласила на вонбрачни односи со тужениот или да етапи
во брак со него ако претходно знаела дека то] бил женет, дека
одржува венбрачни односи со друга жена, и дека од неа има дете.

Според мислен-ето на ово] суд, вината на тужениот не треба
да се бара во тоа што ветил дека ке склучи брак оо тужителката,
па тоа ветуватье не го исполнил. Неговата вина се состои во не
говите неморални постапки: во криетьето од тужителката важни
факти, кои секако би ja одвратиле 'Од желбата оо него да етапи
во брак".

(Решено во Врховниот суд на Македониjа, на 9. Х. 1972 го
дина, под Гж. бр. 366/72).
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170. Родителите одговараат за штетата што со своите пое
тапки ке му ja намесе на друrо лице и нивното малолетно дете ПО~
старо од 7 години, освен ако докажат дека штетата настанала без
пивва вина.

Од о б ра з л о ж е н и е т о:
"Од изведените докази првостепениот суд извел правилен

заклучок дека и жалителот е одговорен за штетата што на тужи
телот му ja нанел неговист малолетен син, бидеjки не докажал
дека штетата настанала без негова вина. Имено, според правниге
правила на имотното право иначелното мислен-е на проширената
општа седница на Врховниот суд на Jугославиj а, бр. 2/70 од 20. Х.
1970 година, под III, родителите одговараат за штетата што со
своите постапки ке му jа нанесе на друго лице нивното мало .•
летно дете постаро од 7 години, освен ако докажат дека штетата
настанала без нивна вина. Ова, пак, значи дека одговорноста на
родителите за штетата, што му [а нанело на друго лице нивното
малолетно дете постаро од 7 години, се засновува врз начелото на
претпосгавена вина, а не врз начелото на докажана вина. Ова од
причини што влиганието на родителите и врз постапките на нив
ните малолетни деца над седум години често е релевантно и што
таквите деца, по правило, немаат никаков имот, па правичноста
бара штетата да се надомести. Следователно, наведените причини,
како и самата природна врска мегу родителот и детето, упатува
на заклучок дека е поцелисходно на родителот да падне товарот
за докажуван,е дека штетната постапка на неговото дете не е ре
зултат на занемаруваэьето на неговата со закон определена обврс
ка за воспитуватье и надзор, отколиу оштетениот да се доведува
во ситуациjа да докажува околности кои нему, по правило, не му
се познати, а многу често не е во можност ни да ги разбере. Од
самиот, пак, факт, дека малолетниот J. имал воздушна пушка и
со неа на тужителот му нанел тешка телесна повреда, [асно и си
гурно може да се заклучи дека таквата постапка на малолетниот
е резултат на недоброто воспитуван-е и занемарниот (пропуштен)
надзор од страна на жалителот, како негов татко. Поради тоа,
ово] родител и не може да се екскулпира эа штетните постапки
на своето малолетно дете, тужениот J".

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Гж. бр. 19/73 од
5. ш. 1973).

171. И родителот на кого не му е доверено детето на чуватье
и воспитуватье одговара за сторената штета од тоа малолетно дете.

Од о б ра з л о ж е н и е т о:
"Неоснован е жалбенист навод на тужениот Е., дека то] не

бил должен да ja вадоместува штетата што во случаjов ja пре
дисвикал неговист малолетен син, затоа што во момент от на нас-
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танот, кога е сторена штетата, бил разведен бракот мегу него и
тужената Р., а нивното малолетно дете и било доверено на туже
нате да го чува и воспитува. Независно од оваа околност, прво
степениот еуд правилно нашол дека тужениот Б. е во обврека да
[а надомести штетата што ja сторил неговист малолетен син, за
тоа што то] не бил лишен од родителекю право, па според тоа, не
смеел да дозволи да биде наполно запуштено воспитуватьето на
неговиот малолетен син. Судот правилно наога дека и дващата
родители се должни да преземат мерки за правилно воспитуватье
на своето дете, па евентуално да побараат и помош од органот за
старателство. Мегутоа, од извештаjот на ово] орган се утврдува
дека обата тужени родители наполио го запоставиле воспитува
гьето и надзорот на евогот малолетен син".

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, ГЖ. бр. 135/70
од 11.V. 1970 година).

172. Родителот одговава за надоместокот на штетата Koja не
говото дете ке ja причини играjки се со стрела на TOj начин што
удрило по око друго дете и окото TpajHo му го опеспособило за
вид, бидеjки то] го занемарил правилното воепитуввтье на своето
дете кога, иако знаел дека тоа се игра со стрела и било темпера
ментно и немирно, не презел мерки тоа да го епречи,

Од образложението:
.Лрвостепениот суд правилно нашол дека малолетното дете

на тужениот го повредило со стрела во игра детето на тужителот
во левото око, па како последица на тоа настапила функционална
оштетеност на ова око за 100(l/~. Правилно првостепениот суд УТВР
дил дека тужениот, како родител е. одговорен за сторената штета
на тужителот, бидеjки не презел се што е потребно за правилно
воспитувагье на своето дете.

Не стои жалбенист навод на тужениот дека то] правилно го
воспитувал своето дете и дека затоа не може да биде одговорен за
деj ствиjата сторени од него. Основано нашол првостепениот суд де
ка тужениот знаел оти неговото дете се игра со стрела и дека со неа
можат да се нанесат телесни повреди, мегутоа, не презел се што
е потребно за да му укаже на евогот син на штетните последици
при употребата на стрелата во играта. Ова ДОТОЛКУповейе што од
изведените докази пред првостепениот суд се утврдува дека детето
на тужениот било прилично живо, темпераментно и секогаш се
задевало со други деца".

(Пресуда на ВРХ10ВНИОТсуд на Македониjа, Гж. бр. 448/64
од 27. I. 1965година).
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173. Пе се солидарно одговорни родителите на два или повейе
малолетници, кои извршиле кривично дело провална кражба и на
TOj начин му нанеле штета на трето лице, кога со правосилна кри
вична пресуда точно е утврдено KOj малолетник што и кол ку
украл.

Од образложението:
"Правилно првостепениот суд го применил материjалното

право кога нашол дека во конкретниов случаj нема место за со
лидарна одговорност на тужените, бидеj]{и за таква одговорност
има место само кога е договорена или со закон пропишана. Во ово]
случа] тужените одговараат за штетата според начелото на кау
залната одговорност, бидегйи штетата [а сториле нивните мало
летни деца А., Б. и С. СО кривичното дело провална кражба. А
штом е утврдено ко] малолетник што и калку украл, тужените,
како нивни родители, одговараат во рамките на индивидуалното
предизвикуван-е на штетата од нивните деца. Според тоа, првосте
пени от суд правилно постапил кога секото од тужените одделно
го задолжил да му j а надомести на тужителот она а штета ко] а
неговото дете стварно j а сторило".

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Гж. бр. 473/63
од 20. V. 1964 година).

174. Солидарно се одговорни за надсиестек на штетата сите
учееници во тепачката, дури и кога е утврдено ко] од нив му ja
панел повредата на оштетениот.

Од о б р а з л о ж е н и е то:
,,'У'чеството во тепачка, кое како кривично дело е инкрими

нирано во чл. 143 юд КЗ, има оодржаjни обележга на единство :во
противправното де[етвуван,е на сите учесници во тепачката и за
штетата, причинета со таквото деjствувюье на сите утврдени учес
ници, одговараат солидарно сите учесници, без оглед на тоа што
е утврдено дека повредите се нанесени само од еден од нив. Така,
во случагов. и поира] тоа што со кривичната пресуда е утврден:о
дека само тужениот Д. му ги нанел телесните повреди на тужи
телот, а другите тужени со самиот факт што учествувале во те
пачката, во кога е тешко телесно повреден тужителот, се испол
нети условите тие да бидат задолжени со плайатье надсместок на
штета на тужителот, солидарно соо тужениот Д., бидеj]{и тие на
еден или друг начин придонеле да настапи таквата последица".

(Пресуда на Врховниот суд на Македониj а, Гж. бр. 407/63 од
12. I. 1964 година).
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175. Со донесувазьето на решение за уриваlЪе на бееправно
изградениот обjект од надлежниот општинени орган, општината
остварува само едно свое право што го има според одредбаев на,
чл. 24 од 3аконот за изградба на инвестициони обjекти ("Сл. вес
пик на СРМ" бр. 35/67), па не постои незаива пбврекв на тужите
лот да му ja наломеети штетата што за него произлегла од урива.
зъето на тoj обjект.

Од образложението:
"Првостепениот суд правилно го применил материталното

право кога нашол дека тужбеното баратье на тужителот за надо
месток на штета е неосновано и како такво го одбил, Ова затоа
што тужената општина, со преземените мерки на своите органи ~Ш
запиратье на започнатата градба, а потоа со наредбата за рушен-е
на бесправно изградениот обjект, оствариля само. едно свое право,
кое го има според одредбата на чл. 79 од Основниот закон за из
градба на инвестициони обгекти и одредбата на чл. 24 од Заковот
за изградба на инвестициони обjекти ("Сл. лист на СФРJ" бр. 12/67)
и ("Сл. весник на СРМ" бр. 35/67).

Следователно, бидеjки не постои противправно деjствие од
страна на надлежниот орган на тужената општина, како. претпос
тавка за одговорноста за надомеоток на штетата, и според мисле
н-ето на Врховниот суд, не постои никаква обврска тужената оп
штина да му [а надсмести штетата на тужителот кога за него. про
излегла од рушен-ето на бесправно изградениот обjект. Со други
зборови, бидеjки тужителот по правен начин не стекнал право на
градба, последиците од рушегьето има сам да ги сноси".

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Гж. бр. 171/72
од 19. IV. 1972 година).

176.~ побарув.аlЪе по правен основ на неосновано з~~
тувазье неприменлив е институтот за солидарна OДГOBOPHOCT~

Од образложението:
"Правниот основ на тужбеното баран-е е неосновано збога

туватье. Kaj правниот основ на неосновано збогатуватье секо] од
тужените одговара за оно] износ за ко] неосновано се збогатил.
Значи, неосновано збогатениот одговара само за OHOjизнос за KOj
неосновано се збогатил, а не и за износот за ко] неко] друг неосно
вано се збогатил. Според тоа, не може да стане збор за солидарна
одговорност на тужените по правниот основ на тужбеното баран-е
- неосновано збогагуван,е. Солидарната одговорност е всушност
спротивна на ово] правен институт.' Според тоа, првостепениот суд
погрешно го применил материj алното право кога туlКени:ге ги за
должил надоместокот по основ на неосновано збогатуваIЬе да му
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го платат на тужителот солидарно, Ако судот не можел да уста
нови ко] колку од обвинетите посебно се збогатил, треба да прими
дека секо] од нив неосновано се збогатил на рамен дел и секо]
од тужените може да одговара само за ево] от дел".

(Решение на Врховниот суд на Македониjа, Гж. бр. 741/69 од
Э. П. 1970 година).

177. Kora еудот не го прифайа писмениот наод на вещгето
лице во спорот за неосновано збогаттватье, не може да ja одиери
висината на неоснованото збогатувавье по чл. 212 од ЗПП, туку на
главната расправа мора да го распита вещтото лице и по Toj пат
да ги отстрани недеотатоците на пиеменист ваод на вештачетьето,

Од образложението:
.Лрвостепениот суд погрешил кога висината на издатоците

'За саниран-е на станбената зграда j а утврдил по слободна опена
во смиела на чл. 212 од ЗПП. Согласно ово] законски пропие судот
по слободна оцена ja одредува висината на износот што треба да
се досуди, само ако тоа не може да се утврди на друг начин или
тоа би било сврзано со несразмерни тешкотии. Во случаjов не се
исттолнети условите за примена на ово] законски пропис, бидеjки
висината на издагоците што тужителот ги имал за саниран-е на
станбената зграда може да се утврди по пат на вештачен,е, со све
доци или писмени докази, без некои поголеми тешкотии. Впрочем,
за утврдуватье на оваа околност судот наредил и спровел вешта
чегье, што е сосема правилно. Судот, ако се сомнева во даденист
вештачки наод и мислен-е, а недостатоците или сомнението на
вештачкиот наод и мислен-ето не можеле да се отстранат со по
вторно сослушуватье на вещтото лице, ke бара мислен-е на друго
вешто лице. Во случаjов, судот не се ни обидел евентуалните не
достатоци и сомневан-а во вештачкиот наод и мислен-е да ги от
'страни, бидеjkИ вештото лице не било повикано на главната рас
права пред првостепениот суд да даде обjасиение за евентуалните
недоразбирагьа во врска оо даденист вештачки наод и мислеьье,
иако бил должен тоа да го стори. Дури откако и на ово] начин не
би можеле да се отстранат недостатоците, се бара мислегье на дру
то вешто лице. Непостапувагйи вака судот ja засновал свогата
одлука врз погрешно и непотполно утврдена фактичка полежба --
чл. 344 од ЗЗП".

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Гж. бр. 642/69
'од 19. I. 1970 година).
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178. Во спор за неоеноваао збогагтвавье поради бесправно ко
ристен-е на земjоделско земзиште, висината на надоместокот не
може да прететавува чистиот приход што го остварил тужениот,
затов што земjиштето во процесот на производството е еден од
елементите за добиватье на чиетиот приход, покраj трудот и дру
гите услови на производството. 3емjиштето, односно неговото учес
тво во производството се пресметува преку рентата, земзарината
или закупнииата.

Од образложението:
"Погрешно е правното становиште на првостепениот суд дека

изноост на неоснованото збогатуваьье на тужениот од користезъето
на нивите на тужените во одрецениот период треба да се пресме
тува според чистист приход што то] го остварил од нив, _бидеjки
надоместокот J!Q ОClюв на неосновано збогаТУВaIье за бесправно
~cTelЬe на обработливо земjиште се оп е е во висина на
закупнинага на тоа земjиште, а не во висина на чистиот приход.
0ва- од-причина, шТU-плодовите што се собираат од земjиштето
наетануваат во процесот на производството, исто онака како што
и другите економски добра се резултат на трудот. Земjиштетю во
процесот на производството учествува на страната на материгал
ните трошоци на производството, при што економскиот облик на
сопственоста на земjиштето се изразува со пресметуван,е на рен
тата, земгарината или закупнината. Горното погрешно становиште
на првостепениот суд придонело да се одлучи врз погрешно и не
потполно утврдена фактичка положба. Имено, првостепениот суд
не извидувал колку би изнесувала закупнината за предметните
ниви во означенист период, туку утврдувал колкав бил чистиот
приход што го остварил тужениот од земjиштето. Мегутоа, туже
:аиот можел да се збогати само со сумата што ТРЕ!БGiJIO да, за .плати.
на име закупнина за тие ниви. 3атоа~при----повтюрното суден,е ке

'оиде потребно судот да извиди+и=утврди колку изнесува закуп
нината за означенист период за нивите на тужителите, кои без
основ ги обработувал тужениот, и, според утврдената висина на
закупнината, ко]а претставува висина на неоснованото зботатува
тье, да го задолжи тужениот да им jанадомести неа на тужителите
по основ на неосновано збогатуван,е. Би можело да стане збор и
за надоместок но висина на чистиот доход што би го оствариле
тужителите на начин како што ги обрабогувале нивите, но не и:
доходот што го остварил тужениот од нивното користеьье, само во
случаj кога таквиот надоместок би го барале тужителите по ОСНОВ
на надоместок на штета. Со оглед на тоа дека основот на тужбе
ното баратье се засновува врз неосновано збогатуван,е, тогаш, како
што е погоре речено, }Ш туж~елите им следува да им сез?1l0-._,
~ти само висината на закупнината кОТа претставува неосновано
збогату:ва:t-ьеза тужената страна".

(Решение на Врховниот суд на Македонига, Гж. бр. 104/71
од 31. III. 1971 година).

379



179. За бесправно нориететье па тУГО земjиште ве може да.
се бара надоиестон по два ОСН"Ва истовремено, т. е. по основ на.
неоеновано збогаттватье и по оспов на надоместок на штета.

Од образложението:
"Првостепениот суд бил должен прво да установи За кои

парцели бил склучен договор за замена и за нив странките би МО
желе да побаруваат надоместок на штета или по основ на неосно
вано збогатуватье, само до склучуватьето на договорат за замена,.
односно до неговото извршуватье, ако со истист договор не било
и тоа прашагье регулирано, но не и по извршувагьето "на догово
рот. За сето време може да бара од споменатист однос надоместок
само онаа страна кюjа била лишена од правото на владение
и за парцелите кои не биле предмет на договорот за замена. Исто
така, судот треба да има предвид дека странката не може за еден
ист однос да бара надсместок по. два правни основа, по основ на
надоместок на штета и по основ на неосновано збогатуваьье, ТУКУ
само по еден од тие основи. IIpaBHo е правило - од еден однос еден

. вид надоместок, за'I'оа што карактерот на о носот ГО О е ва п а-
вото на одреден вид на омест к околку странката одлучила да

-бара над есток на штета, не може за дел од времето да бара на
доместок по тoj основ, а за дел од времето по друг правен основ,.
ако не настанала промена во односот ко]а повлекува и промена
на правниот основ за надоместок".

(Решение на Врховниот суд на Македониjа, Гж. бр. 255/72'
од 25. IV. 1972година).

180. Несовесниот кориспик на туго земjиште нема право, ПО'
основ на неосновано зботатуввтье, на нвдоиееток на трошоците за.
редовна обработка на земjиштето.

О Д об раз л о же н и е т о:
"Првостепениот суд прима за установено дека во економска

та 1959/60година тужениот не сакал да му ги даде своите ниви во·
површина од 2 хектара и 45-ари на тужителот под закуп. Мегутоа,
спротивнс на волгага на тужениот, тужител.от ги изорал нивите.
Првостепениот суд смета дека тужителот има право на надсместок
по основ на неосновано збогатуванье и тоа 37.000 динари за фр
лено губре од 2.000 кгр, 21.000 ДИН. за едно оран-е и 7.000 динари
за рамнен-е на истите ниви.

Горното становиште би значело дека се наградува насил
ството, а не да се штити основното право на нашиот гратанин сло
бодно да го користи свц[от имот, кое право оо закон му е признато.

И двата пониски суда при одлучуватьето го изгубиле од пред
вид правното правило на имотното право - ~.!Ъ.a..._~~~

_l!P~gTe~Tyr имот н~~~о.._"Щ!Q-~е_~1!_~I.I~)I~_!~_)~J~.~Я_~ИМОJ'_Q'J:',.,__
туку е должен на сопственикот да му за надомести сета штета што
"'--_~~~ ~_-,~--_. ,.~.~_~"_~ ..~. , ~~-"·~'_C~"_"._~ .,_.~. _,__ . ,
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.ла сторил. Несовесниот држател нема право ни на трошоците за
-,...."_._" ....---~,..----~..-.-.,......._,,,._._.~ОДРЖУВа:Еьеи поголема плодородност со кои вредноета на стварта

пораснала, какво што право има совесниот држател. Во случаj ов,
пак, надомеотон што се бара по основ на неосновано збогатуватье
не е ни од таков карактер - дека тужителот придонел да се зго
.леми вредноета на стварта. Бараната сума е за редовна обработка
ла имотот. Кога несовесниот држател нема право на сумата со
кога би се зголемила вредноста на имотот, уште помалку има
право на трошоците за редовна обработка на имотот",

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Рев. бр. 80/65 од
'6. V. 1965година).

181. Кориевикот ва деекспроприравиот имот се смета за со
'весен владетел до деекспроприjациjата и затоа до TOj момент не
одговара за надоместокот по основ на нееевовано эботвтзван,е,

Од образложението:
"Од изведените докази првостепениот суд правилно заклу

чил дека предметните ниви, сопственост на тужителите, во 1948
година биле експроприрани оо акт за експроприjациjа на бив. На
роден одбор на околиjата К., бр. 1067 од 11. IX. 1948 година и дека
тие биле деекспроприрани и вратени на тужителите со решение
на Државниот секретариjат за финансии на НРМ, бр. 07-2948/8-59
од 7. VП. 1962 година и дека за сето ова време предметните пар
цели прво ги користела бив. ЗЗ "П", од с. J., а подопна тужениот
Комбинат. Впрочем, овие факти не се ни спорни мегу странките.

При оваа и вака утврдена фактичка положба, првостепениот
суд правилно го применил и материjалното право кога нашол дека
тужбеното баран-е е неосновано и како такво го одбил, од причи
ните кои и ово] суд ги прифайа во целост. Имено, ова затоа што
тужениот Комбинат предметните ниви ги држел и ги користел врз
основа на законит акт, акт за експроприjациjа, а не без ОСНОВ. А
штом актот за експроприjациjа бил укинат со погоре споменатото
решение на Државниот секретариjат за финансии во 1962 година,
во истата година предметните ниви им биле вратени на бив. соп
ственици односно на тужителите, така што тужениот Комбинат,
штом престанал основот по ко] нивите законито и совесно ги држел
и ги користел, веднаш им ги вратил во сопственост и владение на
тужителите.

Само во случаj ако тужениот Комбинат предметните ниви
продолжеше да ги држи и користи по укинувагьето на решението
за експроприjациjа, односно и по решението за деекспроприjациjа,
би можело да станува збор за основаност на едно вакво барая-е
за неосновано збогатуваьье, што овде не е случаj".

(Пресуда на Врховниот суд на Македониj а, Гж. бр. 243/69
од 3. VП. 1969година).
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182. Рокот за застареност на бараlЬе за надоместок на штета
поради изгубена заработувачка од работниот одное изяесува три
години и тече од правосилноета на одлуката со Koja е пеништено
решението за престанок на работниот одноо како незаконито.

Од образложението:
"Првостепениот суд, како што се' гледа од образложението на

нападнотото решение, [а укинал првостепената пресуда и тужбата
на тужителот [а отфрлил како неблаговремена, биде[йи застанал
на становиште дека, согласно чл. 124, став 4 од Основниот закон
за работните односи, рокот за поднесувагье на тужба, со ко]а се
остварува парично побаруван,е, тече од денот на доставуван-ето на
првостепеното решение со кое му престанал работниот однос и
трае две години. Ова становиште на второстепениот суд е погрешно.

Пред се, се укажува на фактот дека ово] спор не е спор
од чл. 124, став 1 од ОЗРО (спор за остваруватьв на парично по
баруван-е од личен доход, вишоци, теренски додаток и слично),
туку спор за надсместок на штета 'Однеисплатен личен доход, пре..
дизвикана со незаконскиот отказ на работниот однос ко] тужената
страна му го дала на тужителот. За изнооот на оваа штета тужи
телот не можел да знае кога е донесено отказното решение, а и
подоцна додека траел спорот за ПОНИШТУВа:Еьена отказното реше
ние. Дури откако бил завршен споменатист спор и отказното ре
шение било поништено, тужителот бил вратен на работа, тогаш
то] бил во состоjба да оцени каква штета претрпел со незакон
скиот отказ. Значи, по поништуваььето на отказното решение и
врайаььето на работа тужителот се адобил со правото да бара на
доместок на штета за неисплаген личен доход за она време за кое
бил надвор од работниот однос, Со правото да води спор за па
рично побаруватье работнихот може да се здобие ако во текст на
работата евентуално настане спор околу висината на личниот до
ход, правото на теренски или друг додаток и слично. Затоа, би
деjКИ е во прашан-е спор за надсместок на штета, по поднесеното
тужбено барагье на тужителот треба да се решава според општите
принципи што важат за надоместок на штета. Во таков случаj
рокот за поднесуваьье на тужба, согласно чл. 19 од Законат за
застареноста на побаруван.ата, изнесува три години од денот кога
оштетениот дознал за штетата и за лицето што [а сторило ште
тата. За последново (за тужениот) тужителот знаел уште кога му
е даден отказот, но за штетата то] дознал дури на 31. Х. 1967 го
дина, кога е донесена пресудата на окружниот суд 'со ко]а е по
тврдена пресупата на општинскиот суд, Тогащ пресудата, со кога
е поништено отказното решение станала правосилна и конечна, и
дури тогаш тужителот можел да 'оцени каква штета претрпел, Со
оглед на тоа што тужбата за надсместок на штета е поднесена на
13. VI. 1968 година, треба да се прими дека е благовремена".

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Гзз. бр. 6/70 од
16. IV. 1970година).
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183. Долгот ко] произлегтва од односите мегу етанбево-штед
на задруга и лице кое е член на таква задруга нема нарантер на
долг ко] произлетува од градежни услуги на претприjатие, ТУКУ
долг од односи на член спрема задруга, а во врска со изградба на
стан, поради што рокот за застареност на такво побарувазьв е
10 години, еегласно одредбата на чл. 14 од Законет за застареност
на побаруван.ата, а ве две години, во смиела ва одредбата на член
21, ст. 2 и 3 од истиот Закон.

Од образложението:
"Второстепениот суд погрешно го применил материjалното

право кога нашол дека долгот на тужениот произлегува од гра
дежна услуга и дека е то] веке застарен по чл. 21, ст. 2 и 3 од
ЗСП, бидетйи од стасаноста до поднесуван.ето на тужбата изми
нало повейе од 2 години, со оглед на тоа дека техничкиот прием
и колаудациjата на зградата биле извршени на 28. Х. 1960 година.
а тужбата е поднесена во 1963година.

Ваквото становиште на второстепенист суд е неправилно, би
деjки тужителот - станбено-штедната задруга не е градежно
претприjатие, ниту врши градежни услуги, а тужениот е член на
таа задруга, и то] преку задругата гради и се здобива оо стан.
Станот го гради градежното претприjатие "Пелагониjа", со кое во
директни договорни односи за изградба на зградата односно на
станат, е тужителската задруга, а тужениот е во договорни од
носи со таа задруга, како неjзин член, а не со градежното прет
приjатие. Долгот произлегува од односите мегу тужителската за
друга и тужениот, како неjзин член, и таквист долг нема и не
може да има карактер на долг од градежни услуги на претпри
jатие, туку долг од мегусебни договорни односи мегу член и за
друга, и рокот за застареноета на вакви побаруватьа е 10 години,
како што правилно нашол првостепениот суд, а не две години,
како што погрешно нашол второстепениот суд".

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Рев. бр. 302/64
од 23. ХП. 1964година).

184. Кога процесниот сгд во спор за надоместок па штета
одлучува само врзоснова на списите на кривичната поетапка, без
непосредно да ги изведе докаэите, прави битна повреда на пос
тапката - повреда на принципот на непосредност и усност пред
виден во чл. 4 од ЗПП.

Од образложението:
"Фактичката положба во ово] спор судот [а утврдил само

врз 'Основа на кривичната пресуда на Окружниот суд во Витола,
К. бр. 159/70 од 12.П. 1971 год., со кога е ослободен од обвинението
возачот на камионот, со ко] бил прегазен rюкоjниот.
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Ваквото утврдуватье на фактичката положба е спротивно на
начелото на нелосредност и усност, предвидено во чл. 4 од ЗПП.
Соглаено со ово] законски пропие, судот одлучува по тужбеното
баран-е, по правило, врз основа на уено, непосредно и j авно рас
праван.е. Ова значи дека одлуката во спор от може да ja донесе
само оно] суд пред ко] што се изведени сите докази и дека судот
при одлучуваььето може да ги земе предвид само оние околности
кои се усно изнесени на рочиштето. Од ова правило постогат ис
клучоци, Таква е одредбата на чл. 11, ст. 3 од ЗПП, во смисла на
ко] законски пропие во процесната постапка, во поглед на поето
ен-ето на кривичното дело и кривичната одговорност на сторите
лот, судот е врзан за правосилната пресуда на КРИЩ1:ЧНИОТ суд,
со кота обвинетиот е огласен за виновен.

Според 'Гоа, судот не можел врз основа на кривичната пре
суда, со ко]а е слободен ,ОД обвинението возачот на моторното
возило, со кое е прегазен таткото на тужителите, да ja утврдува
фактичката положба во ово] спор И да изведува заклучок дека
за несреката искпучиво бил виновен покоjниот. Ослободителната
пресуда на кривичниот суд не го обврзува судот во процесната
постапка, па според тоа во ово] спор судот бил должен да jа утвр
дува фактичката положба оо непосредно иэведуваьье на доказите.
Ова се однесува и на доказите што биле изведувани во постапката
пред кривичниот суд".

(Решение на Врховниот суд на Македониjа, Гж. бр. 75/72 од
24. III. 1972 година).

185. Не може да се смета дека постои писмена согласност ва
странките во прв степен да им суди суд KOj не е месно надле»tен,
во смиела на чл. 64 од ЗПП, ако во писменото е означен стварно
ненадлежен суд.

Од о б р а э л о ж е н и е т о:
"Окружниот суд го уважил приговорот на тужената страна

и се огласил за месно ненадлежен да одлучува по спорот мегу
странките и притоа одлучил предмет от да го достави на стварно и
месно надлежниот суд.

Тужителот останал незадоволен од решението на окружниот
суд, со кое се огласил за месно ненадлежен, изj авувазйи жалба
Ао Врховниот суд на Македониjа.

Врховниот суд на Македониjа жалбата на тужителот не ja
уважил од следните причини:

Не стогат жалбените наводи на тужителот дека првостепе
ниот суд постапил неправилно кога се огласил за месно ненадле
жен за решаван-е на конкретниот спор, бидеj ки мегу странките
постои писмен договор со ко] е одредена месната надлежно ст.

I
I
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Навистина, мегу странките постои писмен договор оо ко] е
одредена месната надлежност, но не на окружниот суд ко] всуш
ност, е и стварно надлежен суд, туку за месно надлежен суд го
одредиле ОПШТИНСКиотсуд, ко] не е стварно надлежен.

Согласно со чл. 64, ст. 1 'од ЗПП, странките можат писмено
да се договорат во прв степен да им суди суд ко] не е месно над
лежен, под услов во писменото да е одреден и стварно надлеж
ниот суд. Во конкретниов случаj странките се договориле месно
надлежен суд да им биде општинскиот суд, но бидеjки то] не е и
стварно надлежен, а стварната надлежност не може да се дого
вори, треба да се прими дека нема ни договорена месна надлеж
ност. Затоа што законот условил дека писмената согласност за
месната надлежност треба да се однесува и на стварно надлеж
ниот суд, поради што таквото писмено за месната надлежност не
може да произведе правно деjство".

(Решение на Врховниот суд на Македониjа, Гж. бр. 610/64 од
16. Ш. 1965година).

186. Посебната изборна месна надлежност ОД чл. 45 ОД ЗПП
е пропишана во интерес на лицата што имаат право ва эаковскс
издржтввн,е, а не и ва ПИВВаштета.

Од образложението:
"Тужителот поднел тужба до ОПШТИНСкиотсуд, со кога ба

рал измена на правосилната пресуда на општинскиот суд, ВОсмие
ла да биде ослободен од плайатьето алиментациjа на тужените.

Општинскиот суд, со своето правосилно решение П. бр. 231/66
од 28. V. 1966 година, се огласил за месно ненадлежен за распра
вюье на ово] спор и предметот му го упатил на Општинскиот суд
во Т. В. како месно и стварно надлежен.

Општинскиот суд во Т.В. не ja прифатил надлежноста, туку
предметот му го доставил на ово] суд за решаван-е по настанатист
негативен судир за месна надлежност.

Врховниот суд на Македониjа, по оцената на наводите во
тужбата и наводите на двата општински суда, наога дека за су
детье на ОВО]спор е надлежен Општинскиот суд ВО Т. В., бидеjки
е во прашаьье спор за укинуваььв на досудена алиментациjа, па
месната надлежност треба да се определи според правилата за
општата месна надлежност, а тоа е судот на чие подрачге туже
ните престоjуваат (член 40 и 41, ст. 1 од ЗПП). Посебна избрана
месна надлежност од чл. 45 од ЗПП е пропишана и установена
само во интерес на лицата што имаат право на законско издржу
ватье, а не и во интерес на лицата што бараат укинуван,в на досу
дената издршка".

(Решение на Врховниот суд на Македониjа, Р. бр. 1/67 од
6. П. 1967година.)
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187. Кога со проширеното тужбено бвраэье по спорот пред
општивскиот СУД, кога тоа би се прифатило, би бил надлежен
окружен сгд, а тужениот не е еогласен со проширувавьето на туж
беното баразье, по предлогот за прошируван.е одлучува окружниот
суд без претходно општинскиот суд да се огласува за стварно
ненадаежен.

Од образложението:
!)Стварно надлежен да одлучува по прашаььето дали е доз

волено преиначуван-е на тужбата по ово] спор е Окружниот суд
во Скопjе, од следниве причини:

Во случаjов не се работи за стварна надлежност за реша
ватье по тужбата, па според тоа општинскиот суд не морал да
донесува формално решение во смисла на чл. 20 од ПП, како што
тоа погрешно смета Окружниот суд во Скопjе. Напротив, прво
степениот суд, откако констатирал дека за преиначената тужба е
надлежен Окружниот суд во Скопjе, правилно сторил кага пред
метот му го доставил на Окружниот суд во Скопjе, за да реши
дали ке дозволи преиначуван-е во смиела на чл. 178, ст. 4 од ЗПП,
затоа што тужениот се противел на ова преиначуване. Ако оп
штинскиот суд донесеше формално решение со кое се огласува за
ненадлежен да одлучува во спорот по преиначената тужба, тоа
би значело дека то] дозволува преиначуватье на тужбата. Ме
гутоа, согласно со погоре цитираниот пропие во случагов за такво
дозволуван,е на преиначуван-ето на тужбата е надлежен само
окружниот суд.

Окружниот суд треба со формално решение да одлучи дали
ке дозволи преиначуван-е на тужбата, па доколку донесе решение
со кое се уважува преиначуван-ето на тужбата, то] ке продолжи
со постапката по истиот спор, бидеjки против ваквото решение
жалба не едозволена - чл. 178, ст. 8 од ЗПП. Доколку, пак, ок
ружниот суд донесе решение ео кое го одбива преиначуватьето на
тужбата, против таквото решение е дозволена жалба во смиела
на чл. 364 од ЗПП, па по правосилноста на таквото решение пред
метат се врайа на општинскиот суд за да ja продолжи постапката
по првобитно поставеното тужбено баран-е (без прошируваььето,
кое не било дозволено од страна на окружниот суд)".

(Решение на Врховниот суд на Македониjа, Р. бр. 42/69 од
15. ХII. 1969година).

188. За надлежноета на сгдот, по правило, не е меродавен
праввиет оонов ка] непаричните побвруван,а, туку вредноета на
предметот врз основа на KOj се остварува одведене право. И кога
е таа вредност очигледно високо или ниско означена судот е ов-
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ластен на подготвителното рочиште, ако танво не е одржано, пред
почетокот на расправата, да ja провери вредноста на спорот. Но
вата вредност lie биде од значетье за определуван-е на стварната
надлежност и соетавот на судот.

Од образложението:
"Општинскиот суд, по приговорот за стварната надлежност,

на закажаната расправа како претходно прашан-е извидувал за
вредноста на спорниот имот, и врз основа на договорат за купо
продажба на то] имот, установил дека ИМОТот бил купен за 14.000,00
динари, па со оглед на таквата вредност се огласил за стварно
ненадлежен да одлучува по спорот.

Окружниот суд смета дека не е меродавна вредноста на спор
ниот имот, затоа што не бил во прашан-е спор за исполнувагье
на договор за купопродажба или спор за сопственост, во кои слу
чаи би била меродавна вредноста на спорниот имот, туку дека
бил во прашатье спор за владение, па окружниот суд смета дека
во таков случаj не била меродавна вредноста на спорниот имот.

Врховниот суд на Македонига смета дека и спорот за вла
дение на одреден имот е спор за едно право и дека во случаj на
спор, како вредност на спорот треба да се земе вредноста на имо
тот чие владение се бара. Нема основ, по однос вредноста на спо
рот за одредено право на одреден ИМОТ, да се прави разлика дали
е спор за сопственост или спор за владение или, пак, спор за ис
полнуватье на договор. Во случаjюв е спор за едно право врз еден
предмет, а согласно со чл 34 од ЗПП, кога е во прашан-е утврду-'
ваьье на стварната надлежност и ооставот на судот, меродавна е
вредноста на предметот на спорот, а таа вредност во случаjов е
вредност од договорот за купопродажба на то] предмет чие вла
дение се бара. Според тоа, согласно со чл. 39, ст. 2 и 3 од ЗПП,
кога тужбеното баран,е не се однесува на парично побаруваьье,
меродавна е вредноста означена во тужбата за надлежност во спо
рот. Само ако има приговор или ако самиот суд се посомнева во
вредноста - дека е очигледно високо или ниско означена, мо
же, наjдоцна на подготвителното рочиште, или ако такво не е
одржано, на главната расправа, пред да почне расправагьето за
главната работа, да ja провери точноста на вредноста на спорот и
со оглед на тоа да одлучи дали во случаjов ke расправа општин
скиот суд, ако е вредноста под 1.000,00динари, или ke го достави
на окружниот суд, како на стварно надлежен СУд, кога е вред
носта над 1.000,00динари. Видегйи општинскиот суд, пред да поч
не со расправан.е по главната работа ja проверил вредноста на
спорат, преку договорат за куповина на спорниот имот, чие вла
дение се бара со тужбата и установил дека вредноста на спорниот
имот е над 1.00.0,00динари, затоа основано се огласил општинскиот
суд за стварно ненадлежен да одлучува по спорот."

(Решение на Врховниот суд на Македониjа, Р. бр. 11/71 од
9. П. 1971година).
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189. Кога тужбеното баратье не се одвесува на паричен из
нос за определувалье на ства рната надлежиост на судот, согяасно
чл. 39, ст. 2 од ЗDП, меродавна е онаа вредност Koja тужителот ja
означил во гужбата,

Од о б р а з л о ж е н и е т о:
"Согласно чл. 39, ст. 2 од ЗПП, кога тужбеното баран-е не се

одвесува на паричен износ, за определуваьье на стварната над
лежност на судот, меродавна е онаа вредност Koja тужителот ja
означи во тужбата. Одредбата на етав 3 на истиот член, пак, го
овластува судот да може, кога ке се посомиева во вредноста, неа
да [а провери на наjбрз начин, и тоа наjдоцна на подготвителното
рочиште, а ако такво не е одржано, тогаш на главната расправа
пред почетокот на расправатьето за главната работа.

Како ОПШТИНСкиотсуд во С. ПО ово] спор веке одржал под
готвително рочиште и на ова а рочиште не бил истакнат приговор
за стварната ненадлежност на судот, затоа општинскиот суд не
можел да [а одбива евогага ненадлежност по притоворот на полно
мошникот на тужената, истакнат дури на рочиштето за главната
расправа. Според тоа општинскиот еуд останува како ства рно на
длежен еуд и понатаму. Ова затоа што и согласно чл. 14: ст. 3 од
ЗПП, ако во текст на постапката се изменат околностите врз кои
е заснована надлежноста на судот, судот ко] бил надлежен во вре
ме11Она поднесуван-ето на тужбата, и понатаму останува надлежен,
иако поради настанатите промени би бил надлежен друг редовен
суд".

(Решение на Врховниот суд на Македониjа, Р. бр. 71/71 од
20. ХII. 1971 година).

190. Првостепениот суд е надлежен да' решава во спор за надо
месток на штета предизвикана со неблаговремено подадена жалба
од адвокатот при што судот ги УТВРдува фактите од кои би се
утврдило дека жалбата би придонела спорот да се реши во корист
на странката,

Од образложението:
"Со обжаленото решение' првостепениют еуд се огласил за

стварно ненадлежен за решаватье на спорот, поради што ja отфр
лил тужбата на тужителекото претприjатие против тужениот
адвокат.

Со обжаленото решение првостепениот суд сторил битна по
вреда на член 343, ст. 1, во врска ео чл. 28, ст. 1 од ЗПП, бидеjки
во текот на постапката неправилно го применил чл. 15 од ЗПП,
поради што и дошло до неправилна одлука на првостепениот суд.

Првостепениот суд неправилно се огласил за ства рно ненад
лежен за решаван,е на конкретниот спор, бидегйи во случаjот
предмет на спорот е надоместок на штета, што значи имотноправно
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побаруватье, за чие решаван-е е надлежен суд од општа надлеж
ност, согласно чл. 2 од Основниот закон за судовите од општа над
лежност 'во врска со чл. 28, ст. 1 од ЗПП, во конкретниот случа]
окружниот суд како суд од општа надлежност, биде [йи то] е над
лежен да суди во споровите за имотноправно баран.е, ако вред
носта на предметот на спор от преминува 1.000,000 динари.

Значи, окружниот суд бил надлежен за решаван-е на кон
кретниот спор односно то] е должен да се впушти во оцена на
тоа дали тужбеното баран-е е основано или не, и да донесе мери
торна одлука по изведуватьето на доказите. Со оглед на тоа, не
стотаг наводите во првостепеното решение - дека првостепениот
суд не е овластен да се впушти во оцена на основаноста на жал
бата кога била отфрлена како неблаговремена. Во случаjов прво
степениот суд нема да решава по жалбата кога била отфрлена
како неблаговремена, туку ке решава дали има вина до тужениот
што жалбата не била поднесена во законскиот рок и дали, ако
жалбата била поднесена во рок, таа би придонела поинаку да се
реши то] спор односно да се реши во корист на тужителот во ово]
спор. Тоа ке биде предмет на изведуваlliе и судот со сите доказни
средства ке jа установува фактичката положба и врз основа на
неа, правилно применуватйи го материjалното право, ке одлучи по
спорот. Според тоа, иако првостепениот суд ке се произнесе и за
основаноета на неблаговремената жалба, тоа не може да биде
пречка то] да решава и по спорот.

Првостепениот суд со изведуватьв на доказите нема да до
несе одлука во смиела на тоа дали била основана жалбата, туку
основаноета на жалбата ке ja установува како факт од знаеьье за
тоа дали баратвето за надсместок на штета е основано или не,
бидегйи то] е стварно надлежен за решаваIЬе на спорот за надо-
месток на штета". .

(Решение на Врховниот суд на Македониjа, Гж. бр. 440/65
од 8. ХII. 1965година).

191. По. СПОР6вите за С6пствеН6СТ на недвижен ИМ6Т е над
лежеи меРИТ6РН6 да одлучувя реД6ВНИ6Теуд и во. случаj кога по
СТ6Ирешение на надлежниот орган на управата, со. К6е е утврде
но. дека СП6РНИОТИМ6Т преминал во. опшгеетвенв сопетвенвет, ка
ко. ИМ6Тна странски држашанив.

Од образложението:
"Согласно чл. 1 од ЗПП, судот е апсолутно надлежен да ги

решава имотноправните спорови. Имотно правни спорови, пак се
оние спорюви чи] предмет е некое имотно право: стварно, облига
ционо, наследно итн. '

Според тоа, иако првостепениот суд утврдил дека со право
силното решение на Одделението за финансии при НО на Оп
штина Гостивар, бр. 03-4131/75-3 од 19. V. 1962 година, е' констати-
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рано дека спорниот имот преминал во општествена сопственост,
како имот на странски државjанин, во смисла на одредбата на чл.
3 од Законот за изменуваьье и дополнуваъье на Законат за нацио
нализациjа на приватните стопански претприjатиjа, не можеше да
ja отфрли тужбата поради апсолутна ненадлежност на судот од
носно поради недозволен редовен правен пат, во смисла на чл. 15
од ЗПП, туку требаше да се впушти во мериторно решаван.е на
спорат и во завиеност од то] доказ да одлучи за основаноста или
неоснованоста на тужбеното баран-е.

Од овие причини, а врз основа на чл. 366, т. 3 од ЗПП, сле
дуваше да се укине обжаленото решение и предметот да му се
врати на првостепениот суд н:а повторно разгледуван,е и одлучу
ван-е".

(Решение на Врховниот суд на Македониjа, Гж. бр. 523/84
од 4. XI. 1964 година).

192. Се додека раопрвватьето на оставината не е правосилно
завршено, за суцен,е во споровите од наеледноправните одноеи
како и во споровите за побврувшьвта на доверителите спрема ос..
тавителот, покраj судот од општа меена надлежност, месно над ..
лежен е и оставивсниот суд односно окружниот суд на чие по
драчjе се наега оставиневист суд.

Според тоа, окружниот етд, на чие подрачзе се наогв оста ..
винскиот оуд, не може да се огласи за месно ненадлежен за ре"
шаван-е на вакви спорови, повикувайш се на чл. 50, ст. 1 од зпп.

Од образложението:
"Жалбата на тужителите Е' основана.
Според одредбата на чл. 56 ОД ЗПП, тужбата во споровите

од наследноправните односи може да се поднесе или до судот од
општа месна надлежност или до оставинскиот суд односно ка]
окружниот суд на чие подрачjе се наога оставинскиат суд.

Споровите од наеледноправните односи ги опфайаат споро
вите за наследното право, за големината на наследниот дел, за
правото на легат и другите спорови наведени во членоните 223-
225 од Законот за наследуваьье. Во споровите за побаруваььата на
доверителите доагаат само споровите кои се однесуваат на посгог
ните баран-а на доверителите спрема оставителот, но не и споро
вите за побаруваььата што ги имаат доверителите спрема наслед
ниците од нивните односи во врска со управуван-ето на остави-
ната.

Видейси во случагов не е спорно дека тужбата е поднесена
во врека со оставината на пок. Н.К., ко] а уште не е правосилно
расправена и по кога оставина тужителот В. е упатен на спор,
за да може по то] пат да докаже дека неговата заедница со по
нотната Н. не престанала тратно во 1949 година и дека стварите
означени во пописот се стекнати во текот на нивниот брачен жи-
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вот, тужителите можеле и имале право тужбата да ja поднесат
до Окружниот суд ВО Т. В., бидегйи оставината се води пред
Општинскиот суд ВО Т. В., под О. бр. 44/60.

Од наведените причини, а врз основа на чл. 366 ст. 3 од
ЗПП, обжаленото решение следуваше да се укине и предметот да
му се врати на Окружниот суд во Т. В. како на стварно и месно
надлежен суд".

(Решение на Врховниот суд на Македониj а, Гж. бр. 642/64
од 11. П. 1965година).

193. ВО текот на целата пестапна судот е должен по сJ;t:ужбе
на должност да внимава дали малолетната странка е правилно за
етапувана.

Од образложението:
"Испитуваjки ja обжалената пресуда по повод жалбата на

тужениот, а внимавагйи по службена должиост на битните повре
ди на одредбите на процесната постапка од член 353, ст. 2 од ЗПП,
Врховниот суд наjде дека во случаjот постои повреда на член 343,
ст. 2, т. 8 од ЗПП, поради што и пресудата следува да се укине.

Оваа битна повреда на процесната постапка постои, бидезки
малолетната тужителка С. м; како процесно неспособна странка,
во ово] спор не е правилно застапувана. И неjзината законска
застапница - матка и А. М., е малолетна и како таква и таа е
процесно неспособна странка, поради што не може да се jави во
ово] спор како застапница на свогата малолетна керка, тужителката
С. (член 72, ст. 3 од ЗПП).

Согласно чл. 8. т. 1 од Основниот закон за односите мегу
родителите и децата и чл. 73 од ЗПП, малолетното лице го засга
пува во спор неговиот родител, како законски застапник, доколку
и то] има процесна способност, а ако нема, тогаш, во смисла на
член 90 од Основниот закон за старателство, него го застапува за
тоа одреден старател, како старател за посебен случаj. Ваквиот
старател, согласно чл. 25 од Основниот закон за односите мегу
родителите и децата, го застапува процесно неспособниот малолвтник,
како тужител, и во спор за утврдуватье на татковство. ако маг
ката е умрена или ако е процесно неспособна, каков што е ово]
случаj.

Постапката пред првостепениот суд е водена и довршена со
законскиот застапник на малолетната матка, на малолетната ту
жителка, Т.е. со бабата на малолетната тужителка, Б. М., кога
немаше посебно одобрение 'од старателскиот орган да ja застапува
свогата внука, малолетната тужителка С., во смисла на погоре
цитираните законски одредби, поради тоа 'обжалената пресуда и се
засновува врз битна повреда на одредбата на процесната постапка
од чл. 343, ст. 2, т. 8. Затоа првостепената пресуда следуваше да се
укине по службена должност и во текот на целата постапна по
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службена должност да се внимава дали малолетната странка е
правилно застапувана. Законскиот застапник на магката на дете
то, родено вон брак, значи, не е во исто време овластен во спорот
за YTBpДYBalЬe на татковство да го застапува caMO~O дете и да пре
зема процесни деjствиjа во негово име без посебно юдобрение на
старателскиот орган. Затоа ке треба претходно да се отстрани оваа
неуредност на тужбата односно ке треба да се побара од стара
гелскиот орган на малолетната тужителка С. да и одреди ста
рател, па откако ке и биде поставен старател и то] ке [а прифати
тужбата, постапката ке продолжи.

Од изнесените причини, а врз основа на чл. 3р7 од ЗПП,
се одлучи обжалената пресуда да се укине и предметот да му се
врати на првостепениот суд на повторно разгледуван-е и одлучу
ван-е".

(Решение на Врховниот суд на Македониjа, Гж. бр. 41/70,
од 6. ш. 1970година).

194. Кога не е уредно поканет полномоmникоти Toj не доще
на расправата, а дощената странка Jie ja напушти расправата, су
дот прави битна повреда на поетапката, ако расправата ja одржи
во отсуствона странката и негзиниот полномоmник.

Од образложението:
"Првостепената пресуда се засновува врз битна повреда на

чл. 343, ст. 2, т. 6 од ЗПП, затоа што на тужениот не му е дадена
можност да расправа.

Првостепениот суд решил расправата да се одржи во отсус
тво на тужениот, ко] дошол на расправата, но не сакал да остане
на неа, под изговор дека имал работа. Првостепениот суд 1'0 повре
дил чл. 127 од ЗПП, кога расправата [а одржал во стеуство на
тужениот, а на расправата не бил уредно повикан неговиот по
полномошник, ниту полномошникот бил присутен на истата расправа.
Кога странката има полномошник, сите достави се вршат на пол
номошникот, освен кога треба .да се изведе доказот-сослушуваьье
на странките, во ко] случа], поира] полномошникот, се повикува
лично и странката. Без уредно повикуватье на полномошникот су
дот не можел да ja одржи расправата, освен со согласност на
странката. Виделки во случаjов странката не дала таква соглас
ност, туку расправата ja напуштила, судот не можел расправата
да [а одржи кога не бил уредно поканет ниту присуствувал полно
мошникот на странната".

(Решение на Врховниот суд на Македониj а, Гж. бр. 522/71
од 5. XI. 1971година).
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195. Странката не се смета за уредно поканета ако поканата
одбила да ja прими затоа што врачуванего не е извршено во ста
вот или деловната просториjа, туку во болницата, а немало пееебна
одлука за такво врвчуван,е.

Од о б р а з л о ж е н и е т о:
"Според чл. 129 од ЗПП, цоставуван.ето на писмената се врши

во станот или на работното место на лицето на кое доставуван-ето
има да се изврши, а доставуван-ето на друго место може да се из
врши само со согласност на самото лице или врз основа на посеб
на одлука на судот, кога доставувачот е должен да му ja покаже
на лицето по негово баран-е.

Во случагов не само што доставуван.ето е извршено спро
тивно на оваа одредба, туку од вратената покана со доставнипата
се гледа дека Институтот за туберкулоза на СРМ во Скопjе ставил
забелешка на самата покана дека тужената уште се насгала на
лекуван-е и дека не и се дозволува да се вознемирува, и дека не
може да присуствува на расправата. Според тоа, тужената оправ
дано одбила да ja прими поканата за расправата.

Следувателно, кога пониските судови примиле дека тужена
та била уредно поканета на расправата, иако доставуваььето е
извршено спротивно на чл. 129 од ЗПП, тие со такното незаконито
постапуватье ja исклучиле тужената да расправа и да се брани
пред судот и со тоа извршиле битна повреда на одредбите па
процесната постапка од чл. 343, ст. 2, точ. 6 од ЗПП".

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Гзз. бр. 73/69
од 19. I. 1970 година).

196. При одлучуватьете по предлогот за еслободтвввье ОД
плайан.е на трошоците на постапката се цени имотната положба
на предлагачната, а не и на негзивиот вонбрачев дPyrap - чл.
161 од ЗПП.

Од образложението:
"Првостепениот суд ео решение го одбил предлогот на тужи

телката да биде ослободена од плайаьье на такси во спорот, за
тоа што судот установил дека вонбрачниот маж на тужителката
бил во работен однос, и ео оглед на неговиот личен доход и виси
ната на таксите, нашол дека тужителката нема услови да биде ос
лободена од плайатьето на судските такси.

Врховниот суд на Македонига го преправи решението на
првостепениот суд и тужителката [а ослободил од плайагьето ча
судсните такси во спорот, од следните причини:

Од уверението на Собранието на општината БГ., од 11. VI.
1971 година, се гледа дека тужителката нема никанов имот ниту
приход И дека се на лице сите услови од чл. 161 од ЗПП за осло
бодуван-е на тужителката од плайагьето на судските такси. Прво-
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степениот суд извел погрешен заклучок дека тужителката ке мо
же да ги сноси судските такси врз основа на факгот што таа била
во вонбрачна заедница оо друго лице, кое имало личен доход над
1000,00 динари месечно, па поради тоа немало да се одрази врз
неjзиното нужно издржуваьье. Венбрачната заедница не е эакоп
ска заедница, ниту врз основа на таквата заедница стои обврската
на вонбрачниот маж да j а издржува тужителката како венбрачна
жена. Затоа следуваше решението на првостепениот суд да се пре
прави, и тужителката да се ослободи од плайатьето на судските
такси во ово] спор."

(Решение на Врховниот суд на Македониjа, Снюпjе..од 13. XI.
1972 година, Гж. бр. 818/72).

197. Kora умрениот има полномошник адвокат, судот пе може
да ja пренине постапката и кога адвокатот, како полномошник,
го откаже полномошпото по спорот, затоа што отказ от на полно
мошното има важност од еоопшттвазьето на отказ от на наслед
ниците на умрениот.

Од образложението:
"Од списите по делото се гледа дека тужениот умрел во те

кот на спор от, дека тужениот имал полномошник адвокат и дека
на последната закажана расправа адвокатот, полномошник на ту
жени от, изjавил дека тужениот умрел пред расправата и дека го
откажува даденото му полномошно и предложил постапката да
се прекине во смиела на чл. 201 од ЗПП. Судот таквиот предлог
го прифатил и постапката ja прекинал.

Првостепениот суд ги пов редил одредбите од ЗПП кога jа
прекинал постапката, прифайа [йи го отказ от на адвокатот, полно
мошник на тужениот, ко] во текот на спорот умрел.

Согласно чл. 93 од ЗПП, врз основа на полномошно издадено
на адвокат или на друго лице, ополномоштениот може да ги врши
сите работи во постапката но ако ополномоштителот умрел, полно
мошникот е овластен и понатаму да превзема работи во постап
ката, но наследниците можат да го отповикаат полномошното из
дадено од нивниот претходник. Според 'Гоа, со смртта на тужени
от полномощното не престанало, дадено на адвокат от на тужениот
туку напротив, останува должиоста на адвокатот да ja продолжи
постапката по спорот. Мегутоа, полномошникот може да се осло
боди од должноста полномошник, ако полномошното им го откаже
на наследниците. Таквиот отказ важи од моментот кога ке им
биде соопштен отказот на наследниците. Полномощникот не може
да му го откаже полномощното на умрениот, како што тоа го сто
рил полномошникот на тужениот во ово] спор. Затоа, во случаjов,
за да важи отказ-от, треба да им се соопшти на наследниците,
а судот не може да ja прекинува постапката, без да им е сооп
штен отказот на наследниците на умрениот.
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Во чл. 201, ст. 1, т. 1 од ЗПП е речено дека судот ке [а пре
кине постапката ако странката умре, а нема полномошник во то]
спор. Според тоа, и чл. 93 и чл. 201, ст. 1, т. 1 'од ЗПП судот по
грешно ги применил кога ja прекинал постапката, затоа што не
се на лице условите од цитираните одредби на ЗПП."

(Врховен суд на Македониjа, Скогпе, Гж. бр. 868/72 од 11. ХII.
1972 година),

198. Со смртта на овластувачот по правило, престанува пол
номошното, но склучените договори по емртта на овластувачот се
полноважни ако другата договорна страна била добросовесна (не
знаела ниту можела да знае дека престанала важноета на полно
мошното).

Од образложението:
"Според правното правило на имотното право, кога полно

мошникот или овластувачот ке умре, престанува полномощното до
колку не гласи на наследниците или ако со тоа не би настапила
штета за наследниците. Мегутоа, постои и друго правно правило,
според кое остануваат во важност оние правни работи кои се
завршени од моментот додека не се дознало, односно до момента'!
додека не можело да се дознае оти полномощното престанало да
важи. Со оглед на последново правно правило, првостепениот суд
требало да испита дали во моментот на склучуватьето на договорот
за купопродажба тужениот знаел дека сопственичката Д. Б. била
умрена. Ако знаел, па и поира] тоа jа купил куката, тогаш се
изложил на ризик, бидеjки догонорот не е силучен со сопотвени
кот, туку со трето лице кое не било овластено да го продава спор
ниот имот. Во таков случаj ниту станал сопственик, ниту имал
полномошен основ за уселуватье во спорната кука. Бидеjки ово]
факт не е извидуван и утврдуван, а е од битно эначетье за пра
вилно одлучувазье по спорот, следуваше да се унинат и двете на
паднати пресуди".

(Пресуда на Врховниот суд на Македониj а, на 24. 1. 1969
година, под ГЗЗ. бр. 44/68).

199. Решението донесено од организацизата што управува со
хидромелиоративен систем за определувазье надоместок за корио
тевье на хидромелиорвтивниот систем, не претставува управен акт
и како такво не е извршен наслов.

Од образложението:
"Според правните правила га извршната постапка, прво

степениот суд може да изладе дозвола за извршуватье само врз
основа на извршен наслов. Во случагов општинскиот суд, како из-
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вршен наслов, ги зема решениjата на претприjатието за доградба
и искористуватье на хидромелиоративниот систем, донесени во вр
ска со утврдуватьето на надоместок за користетье на хидромелис
ративниот систем. Овие решенига не можат да бидат извршен
наслов.

Управните акти се танви акти, со кои државен орган, ра
ботна или друга организацига, во вршегьето на jавни овластуван,а,
решава за некое право или обврска на определен псединец и ор
ганизапига во некаква управна работа - член 6, т. 2 од Законот за
управните спорови. Во конкретниов случаj споменатите решенига.
врз основа на кои е донесена дозволата за извршуватье, не прет
ставуваат управни акти, бидеjки не се донесени во управна работа.

Во случаjов станува збор за постоетье на имотноправни од
носи мегу индивидуални земгоделски производители и водосто
панската организаци] а, а не за постоетье на управно-правни од
носи. Поради ова, споровите во врска со ово] надомеотон се ре
шават како имотноправни спорови пред судовите од општа над ...
лежност, а не како управни спорови. Според тоа, штом, спомена ..
тите решениjа не претставуваат управни акти во смиела на За
конот за управни спорови, эатоа тие не можат да претсгавувавт
и извршни наслови, па врз основа на нив судовите не можат да
даваат ни дозволи за извршуватье. Бидеjки мегу претприjатието
за доградба и искористуватье на мелиоративниот систем и корио
никот на ово] систем М. З. Т. постои спор околу плайагьето на
надоместокот за користен-е на системот, во случагов извршен нас
лов може да биде само правосилната одлука на надлежниот суд
од општа надлежност, донесена по ово] спор мегу странките.

Бидеjки предлогот за дозвола на извршуватье врз основа на
решениjата на претприjатието за доградба и искористуватье на ме
лиоративниот систем е нецозволен од погоренаведените причина
и врз основа на то] предлог судот не можел да издаде дозвола за
извршуван.е, затоа ово] суд наjде дека баратвето за заштита на
законитоста е основано, па во смисла на чл. 396 од зпп одлучи
како во диспозитивот" .

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, ГЗЗ. бр. 10/66.
од 29. VI. 1966 година).

200. Кога по отказ на договорот за кориетезье на стан суди.
судиjа поединец, а не совет на општинскиот суд, стои битна по
вреда на одредбите на процесната постапна од чл. 343, ст. 1, Т. J,.
во врека со чл. 25, ст. 2 од зпп.

Од образложението:
"Според одредбата на чл. 27, ст. 1 од зпп, во надлежност на.

судиjата поединец на општинскиот суд спатаат споровите за имот-·
ноправните бараlЬа од чл. 25, ст. 1 од OBOjзакон, ако вредноста на
предметот на спорот не преминува 200,000 ст. динари, како и спо-·
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ровите за смейаван-е на владението. Следователно, од оваа закон
ска одредба [асно произлегува дека сите други спорови, наведени
во став 2 на член 25 од ЗПП, СО исклучок на споровите од точка
3 односно на споровите за смейавагьв на владението, спатаат во
надлежност на советот на општинскиот суд.

Па бидеjки и конкретниов спор за отказ на договорот за ко
ристеьье на станот слага во споровите наведени во став втори, точ
ка 6 од одредбата на чл. 25 од ЗПП, затоа и за суден,е на ово]
спор не бил надлежен судиjата поединец, туку советот на општип
скиот суд.

Според гоа, бидеjки и конкретниов спор е решен од суди]а
поединец на општинскиот суд, а не во совет, тоа значи дека прво
степената пресуда е донесена со битна повреда на одредбите на
процесната постапка од чл. 343, ст. 2, т. 11, во врена со чл. 25, ст. 2,
од ЗПП. Бидеjки и второстепениот суд [а потврдил првостепената
пресуда, затоа и неговата пресуда е донесена со истата повреда на
процесната постапка".

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, ГЗЗ. бр. 1/66 ОД
30. ш. 1966година).

201. Катастарскиот уред е орган на општината и како таков
не се смета за посебно правно лице, па според тоа пе може да
биде пи странка во работен спор. Пасивно легитимирана е општи
ната, чиj орган е натастарскиот уред.

о д об раз л о ж е н и е то:
"Бидеjки тужителот бил на работа во катастарскиот уред,

пониските судови погрешно изведуваат заклучок дека тужена
страна во ово] спор треба да биде катастарскиот уред, како по
себно правно лице, а не тужената општив:а. Ова становиште по
ниските судови го засновуваат, покраj другото, и врз одлуката на
собранието на општината, донесена на 8. Х. 1965 година, според
ко[а, како еден орган на собранието на општината се смета и се
определуваат: 'Основните органи на управата на собранието, служ
бата за правна помош и службата за прекршоци. Во оваа одлука
катастарскиот уред не се спомнува.

Мегутоа, судовите немале предвид дека собранието на оп
штината Охрид подоцна има донесено друга одлука за определу
ван-е на единствен орган на управата на општинското собрание
од 9. VII. 1966 година, Според чл. 1 на оваа одлука, како единстве
ни органи на собранието на општината се определуваат и се сме
таат основните органи на управата на собранието, катастарскиот
уред, службата за правна помош и службата за прекршоци. Спо
ред гоа, согласно со погоре спомнатава одлука, катастарскиот уред
не се смета како посебно правно лице, туку како орган на собра
нието на општината.
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Според чл. 71 од ЗПП, странка во постапката може да биде
секое физичко и правно лице, а со одделни прописи се определу
ва ко] може да биде странка во постапката, освен физичките и
правните лица. Во процесната постапка пред судот може да биде
само оно] ко] има и правна способност, т.е. само оно] ко] може
да биде и субjект во материjалното право. Со прописите на мате
риj алното право е предвиден ко] има сво] ство на правно лице, па
така и за општината, како општествено-политичка заедница, пред
видено е дека е правно лице - чл. 48 од Уставот на СРМ. Според
тоа, погрешно е правното становиште на пониските судови дека
во ово] спор не е пасивно легитимирана тужената општина, ТУКУ
дека тужена страна гребало да биде катастарскиот уре-д".

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, ГЗЗ. бр. 12/68
од 10. VI. 1968 година).

202. Не се смета дека постои правен интерес за воден-е на
спор за YTBpДYBalЬe правото на сопственик на индивидуална етан
бена зграда, изградена без градежна дозвола, кога такво право не
му се оспорува на градителот. ниту има правен интерес за водетье
на таков спор во врска со надоместокот заради евентуална експро
приjациjа на зградата, звтоа што па таквиет градител не му сле
дува надоместок, еоглаено чл. 37 од Закенот за експроприjациjа.

Од образложението:
"Мегу странките не е спорно дека тужителите своите стан

бени згради ги изградил е без градежна дозвола на местото што
го купиле од тужената, и дека ово] спор го завеле со цел да се
утврди дека тие се сопственици на изградените згради за да мо
жат, подоцна кога зградите ке се срушат, да добиjат надсместок
за нив.

При таква rюложба правилно првостепениот суд нашол дека
тужителите немаат правен интерес за воденье на ово] спор, би
деjки спорните згради ги граделе без градежна дозвола, па тие во
смисла на чл. 37, ст. 3 од Законот за експроприjациjа, немаат
право на надоместок. Единствено право кое тие го имаат како
поранешни сопственици, е правото зградите да ги срушат и гра
дежниот материjал да си го однесат. Тужителите би имале право
да водат спор во смисла на чл. 175 од ЗПП, Т.е. да се утврди дека
се сопотвеници на зградата, само во случаj ако корисникот на
експроприjациjата или некое друго лице им пречи да ги срушат
зградите и да си го земат градежниот материjал. Во случагов
зградите на тужителите уште не се експроприрани, а тужената
страна, на чие земjиште се изградени зградите, не им оспорува
дека нив тие ги граделе. Значи, и ако подоцна догде до експропри
jациjа, на тужителите никоj не ке им пречи да ги срушат зтра
дите и да си го земат градежниот материгал.
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Поради кажаното. не е сторена битна повреда од чл. 343,
ст. 1 во врска со чл. 175 од ЗПП, со тоа што првостепениот суд
нашол дека тужителите немаат правен интерес за водеэье на спор
за утврдуваьье".

(Решение на Врховниот суд на Македониjа, на ден 7. V. 1971
година, под Гж. бр. 256/71).

203. Судот не може да го одбие тужбеното баравьв само затоа
што тужителите тов не го докажале. Согласно начелото на мате
риjалната вистина, содржано во чл. 6 од ЗПП, судот е должен це
лосно и вистинито да ги утврди спорните факти од кои зависи
основаноста на баразьето. Притоа, судот е овластен да ги изведе
и оние докази што странките не ги предложиле, ако се тие од
значен.е за одлтчуван,е во спорот.

Од образложението:
.Лрвостепениот суд го одбил тужбеното баратье за тоа што

тужителите не успеале да докажат дека оставината на нивниот
татко била расправена на друг начин. Судот не е можел тужбеното
бараэье да го одбива само затоа што тужителите тоа не можеле да
го докажат. Согласно начелото на материjалната виетина, содр
жано во чл. 6 од ЗПП, судот е должен це.ЛОСНОи виетинито да ги
утврди спорните факти од кои зависи основаноета на баран-ето.
Притоа, судот е овластен да ги изведе и оние докази што странки
те не ги предложиле, ако се тие од значетье за одлучуван,е во
спорот. Ова значи дека судог е должен во доказната постапна да ja
проверува виетинитоета на фактите што ги изнесуваат странките,
од кои факти зависи сдлуката во спорот. Ако други докази нема,
спорните факти можат да се утврдуваат и со иэведуваьье на дока
зот со распит на странките. Првостепениот суд така не постапил,
туку спротивно на погоре цитираниот законски пропис, го одбил
тужбеното баратье затоа што не било докажано. Видегйи оваа по
вреда на чл. 6 од ЗПП можела да биде од вли] ание за правилно
одлучуватье во спор от, со тоа е сторена битна повреда на од
редбите на процесната постапка, предвидена во чл. 343, ст. 1 од
ЗПП. Погрешната примена на чл. 6 од ЗПП довела и до погрешно
и непотполно утврдуван.е на фактичката положба - член 344 од
ЗПП, бидегйи судот не ги иепитувал и утврдувал сите факти кои
се неопходни за правилно одлучуван,е во спорот. На ова нешто
укажуваат жалбените наводи, како и нивните предлози на кои се
повикуват тужителите во жалбата."

(Решение на Врховниот суд на Македониjа, Гж. бр. 470/67
од 18. Х. 1967 година).
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204. По правосилноста на платниот налог не може со до
полнително решение да се задолжува тужената страна да му ги
надоиеети на тужителот процесните трошоци, кои со предлогот за
издаван.е на платниот налог тужителот не ги побарал.
побарал.

Од образложението:
"Окружниот суд во Ш. со обжаленото решение го уважил

предлагат на тужителката и ja задолжил тужената општина да й
плати на тужителката 55.000 ст. динари на име судски грошопи
по платниот налог бр. 1/ 66 од 7. I. 1966 година, ко] бил усвоен.

Против ова решение навремено се жали тужената општина,
поради битна повреда на одредбите на процесната постапка, па
предлага тоа да се укине и предлогот да се одбие.

По оцената на наводите во жалбата и по оцената на самото
решение во смисла на одредбата на член 353, во врска со член
357 од ЗПП, Врховниот суд наога дека жалбата е основана.

Во смиела на одредбата на член 153, ст. 3 од ЗПП, за на
доместокот на трошоците судот ке одлучи во пресудата или реше
нието со кои завршува постапката пред то] суд.

Во случаjов со издаденист платен налог -- Пл. бр. 1/66, од
7. Т. 1966 година, постапката пред го] суд се завршила, бидегйи
ово] налог станал правосилен.

Според тоа, бидеjки тужителката не побарала трошоци со
самиот предлог за издаван-е на платниот налог, таа веке нема
право дополнително да ги бара тие трошоци, зашто за танво бара
тье нема основ во Законот за процесната постапка.

Следователно] првостепениот суд погрешно го применил за
конот кога го уважил предлогот на тужителката и со обжаленото
решение дополнително ja задолжил тужената општина да и ги
надомести процесните трошоци по веке правосилниот платен на
лог. "

(Решение на Врховниот суд на Македониjа, Гж. бр. 229/66
од 21. IX. 1966 година).

205. Кога по донествшьето на решението расправата да се одр
жи ВО отсуство на тужениот, тужителот lie ja преправи тужбата со
тов што lie го зголеми поставеното баразье, судот е должен ро
чиштето да го одложи и на тужените да им достави препис ОД
запиениист од тоа рочиште, .за да им се даде можност за одбрапа,

Од о б р а з л о ж е н и е т о:
"Кога по донееуван-ето на решението расправата да се одр

жи во отсуство на полномошникот на тужените, согласно одредбата
на чл. 284 од ЗПП, полномошникот на тужителот j а преправил
тужбата, така што ги зголемил износите на поставеното баратье,
во смиела на член 179, ст. 1 од ЗПП, првостепениот суд, согласно
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член 178, ст. 7 од ЗПП, беше должен да го одложи рочиштето 11

на тужените односно на нивниот ПОЛНОМОшникда им достави
препис од записникот од тоа рочиште, за да им се дала можност
за одбрана.

Бидегйи првостепениот суд вака не постапил, туку постап
ката [а продолжил и одлучил по преправеното тужбено баран-е,
стои битна повреда на одредбите на процесната постапка од чл.
343, ст. 1, во врека со чл. 178 и 179 од ЗПП, поради што следува
ше да се уважи жалбата на полномошникот на тужените, обжа
лената пресуда да се укине и предметот да се врати на повторно
судеьье - член 357 ад ЗПП".

(Решение на Врховниот суд на Македониjа, Гж. бр. 389/74,
од 7. VI. 1974 година).

206. Нема повреда на постапката кога ПРИСуТНатастранка па
расправата била сослушана како странка, иако во поканата не
било назначено дека lie биде изведен доказот ееелушуввтье на
странките.

Од образложението:
"Околноста што првостепениот суд ja распрашал тужената

во свогство на странка, без да биде означено тоа во поканата, не
прететавува битна повреда на одредбите на процесната посталка.
Повреда во оваа смисла би посгоела само тогаш кога судот би 1'0

извел ово] доказ во отсуство на една од странките, во случаjов
обвинетата, а претходно не ги известил странките дека ке биде
TOj доказ изведен. Со оглед на тоа дека на рочиштето на главната
расправа од 15. IX. 1970 година, кога е изведен доказот со сослу
шуватье на странките, присуствувале тужителот и тужената,
нема повреда на одредбите на постапката. Навистина, во чл. 257,
ст. 2 од ЗПП е пропишано дека во поканата ке се означи дека на
рочиштето ке биде изведен доказот со сослушуватье на странките
и дека странката кц[а ке догде на рочиштето може да биде со
слушана во отсуство на другата странка. Што значи дека ово]
пропис води сметка за тоа да биде обезбедено присуството 'fIa
странките, а во никоj случа], како што погрешно се тврди во
жалбата, да им овозможи да се подготват за сведочетьето."

(Пресуда на Врховниот суд на Македониj а, Гж. бр. 709/70 од
25. 1. 1971 година).
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207. Стои битиа певреда на постапката Koja била од знвчезье
за правилното едлучувазье по спорот (повреда на принципот па
усноста и непосредноета), кога судот одлучува во отсуство на две
те странки, иако тужителот со подяесов побарал расправата да се
одржи во негово отсуство.

Од образложението:

"Првостепениот суд по одржаната усна [авна расправа, со
пресуда го одбил тужбеното баран,е на тужителот да оо му се при
знае правото на сопственост на западната страна на нивата во
меС11ОТОвикано "Камени мост", КП. бр. 1/142/1, во површина од
4730 м2 КОС. Под II тужбата на ту.ж:ителот против тужените ja
отфрлил, со кога барал да се утврди дека тужителот со претход
никот на тужените склучил устен договор за купопродажба во
октомври 1964 година, на имотот опишан под 1 за цена од 10,500,00
динари, дека од оваа сума половината веднаш ja примил тужениот,
односно претходникот на тужените, а тужителот имотот го примил
во сопственичко владеетье.

Врховниот суд на Македониjа ги укина пресудата и реше
нието на првостепениот суд, покраj другото и од следните при
чини:

Првостепената пресуда и решение се засновуваат врз бит
на повреда на одредбите од ЗПП - чл. 343, ст. 1, во врека со чл.
4, затоа што се повредени основните начела на постапката и тоа
начелото на усноста и начелото на непосредноета, а што имало
битно значен.е за правилно одлучуван.е по спорот, а таа повреда
се состои во тоа, што судот одлучувал без присуетво на странките.
Судот по тужбеното барагье одлучува, по правило, врз основа на
усно непосредно и [авно расправагье. Во случагов немало ни усно,
ни непосредно расправатье, затоа што не биле присутни ни тужи
лачката ни тужената страна. Варан-ето на тужителот расправата
да се одржи во негово отсуство, ако не присуствува тужената
страна, судот го уважил и се согласил делото да се гледа во от
суство на тужителот. иако не можел да го расправи спорот во от
суство на д~eTe странки. Во таков случаj судот бил должен да до
несе решение за мируваьье на постапката, затоа што од рочиштето
изостанале и двете странки - чл. 205 од ЗПП".

(Решено во Врховниот суд на Македонига - Скопjе, на ден
18. ХII. 1972 година, под Гж. бр. 584/72).
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208. Согласно чл. 195 од ЗПП, лице кое има правен ингерее
во постапката lllTO е во тек Mery други лица една од странките да
успее, може да :и се придружи на овав странка како замешувач,
Замешувачот не може да приетапи во спорот против двете странки,
затоа што во таков случаj то] добива свозство на етпавка-ттжител,
а пе на замешувач.

Од образложението:
"На главната расправа, одржана на ден 22. Х. 1962 година,

лицето Н. Г. изjавило дека по однос на спорната кука се [авува
во спор от како главен замешувач против двете странки. Пред се,
во Законот за процесната постапка не постои главен замешувач,
чиjа улога всушност е да ги тужи и двете странки, но и покраj
тоа првостепениот суд споменатово лице го третира како замешу
вач, иако тоа лице може да се [ави само како тужител, согласно
чл. 186, а не како замешувач во смисла на чл. 195 од ЗПП".

(Решение на Врховниот суд на Македониjа, Гж. бр. 689/64
од 10. VI. 1965 година).

209. Судот не може со решение да ja отфрли тужбата за на
доместок на штета поради застарено ст, бидеjl{и застареноета е ма
териjално-правно, а не формално-правно прашазьв и судот во та
ков случаj одлучува мериторно по бававето со пресуда - одби
ваjl{и го тужбеното бвратье како неосновано - поради застареност.

Од образложението:
"Рокот за поднесуван,е на тужба за надсместон на штета е

застарен, а не преклузивни рок. Kaj застарените рокови судот од
лучува мериторно, со пресуда, одбивагйи го тужбеното баран-е како
неосновано поради застареност, а не со решение.

Одредбата на чл. 271 од ЗПП, кога предвидува дека по прет
ходното испитуватье на тужбата претседателот на советот со ре
шение ке j а отфрли тужбата, покраj другото, и кога ке утврци
дека тужбата е поднесена неблаговремено, ако поднесуватьето со
посебни прописи е сврзано со одреден рок за поднесуваrье. Горна
та одредба се однесува на преклузивни рокови, а не и за застарени
рокови. Kaj преклузивните рокови претседателот на советот е дол
жен претходно да испита дали е тужбата поднесена во рок и ако
констатира дека не е поднесена во рок ке [а отфрли. Карактерот
на преклузивниот рок е во тоа дека со истекот на рокот се губи
и самото право. Додека ка] застарениот рок не се губи правото, туку
тоа се остварува само со тужба. Тужената страна може да не при
говори на настапената застареност и судот по службена должност
не може да се повикува на застареност . Според тоа, претседателот
на советот не може според одредбата на чл. 271 од ЗПП, при прет
ходно испитуван,е на тужбата и при истекот на рокот на заста
реноега да ja отфрли тужбата затоа што настапила застареност.
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Во случаjов тужбата е отфрлена на расправата, а не од
претседателот на советот, што е спротивно на одредбите од ЗПП и
на цитираниот чл. 271 од истиот закон, и не е [асно зошто е от
фрлена тужбата, посебно кога од причините се гледа како да се
работи за одбиватье на тужбеното баратье, што противречи на
диспозитивот" .

(Решение на Врховниот суд на Македониjа, Гж. бр. 377/65
од 19. т, 1966година).

210. Кога не е дадена поука за правен лек, етранката ги под
несува последиците ако не го поднесе правни от лек во закон
скиот рок.

Од образложението:
"Со пресупата на окружниот суд е потврдена пресудата на

општинскиот суд, со кога е одбиено како неосновано баратвето на
тужителот за испразнуватье на станот.

Недоволен од второстепената пресуда, тужителот поднел ба
ран,е за ревизиj а, но по истекот на рокот од 15 дена. Поради про
пуштан.е на законскиот рок за ревизиjа тужителот поднел пред
лог за врайан,е на предметот во поранешна состо]ба од причини
што во примерокот на второстепената пресуда немало поука за
правен лек. Окружниот суд го уважил ово] предлог на тужителот
и утврдил дека поднесеното баратье од него за ревизиj а е благо
времено.

Врховниот суд на Македониjа изjавената ревизига ja отфр
лил како неблаговремена, поради следното:

Ако на странката не :и е дадено упатство за правниот лек,
ово] пропуст нема влиj ание при УТВРДУВа:Еьетодали правниот лек
е благовремено поднесен. Ова од причина што рокот за ревизиj а
е законски рок и незнаеlliе'l'Она законските рокови не ja оправду
ваат странката ако нив ги пропуштила. Поради ова, няводот на
тужителот дека то] не знаел оти има право на ревизиj а и во КО]
рок, не е оправдана причина, поради ко]а би можело да се дозволи
врайаьье во поранешна состо]ба, како што погрешно одлучил вто
ростепениот суд. Според тоа, решението на окружниот суд со кое
е уважен предлогот за врайагье ВООпоранешна состо]ба и е утвр
дено дека поднесената ревизиj а од тужителот е благовремена, не
може да произведе никакво правно деjство".

(Решение на Врховниот суд на Македониjа, Рев. бр. 5/64 од
1. IV. 1964година).
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211. Пе е допуштено проширтвазье на тужбата на расправата
по приговор на платен налог, зашто постапката за издававьв на.
платен налог е посебна постапка,

Од образложението:
"Според чл. 431, став 2 и 3 од ЗПП, ако приговорите против

платниот налог се благовремени, претседателот на советот ке оцени
дали е потребно да закаже подготвително рочиште или може вед
наш да одреди рочиште за главната расправа. Во текот на под
готвителното рочиште и на главната расправа странките можат да
изнесуваат нови факти и да предлагаат нови докази, а тужениот
може да истакне нови приговори во поглед на побиениот дел од
платниот налог. При сето тоа расправатьето за главната работа се
одвива врз основа на тужбата и во границите на издаденист пла
тен налог. Тоа треба да се сфати така што тужителют не може да
го прошири тужбеното баратье над износот што е во издадениот
платен налог. Ова эатоа што во свогата одлука за платниот налог
во целост или делумно ке го одржи во сила или ке го укине -
чл. 431,ст. 4 од ЗПП.

Во случагов судот не се придржувал за одредбите на чл. 431
од споменатиот Закон, затоа што дозволил тужителот да го про
шири тужбеното баратье со сума ко]а не била опфатена со изда
дените платни налози. Бидетйи тоа претставува битна повреда Еа
одредбите на постапката од чл. 343, ст. 1, во врска со чл. 430, ст. 2
од ЗПП, согласно чл. 357, ст. 1 од ЗПП, одлучено е пресудата да ее
укине, а предметот да се врати на повторно судегье".

(Решение на Врховниот суд на Македониjа, Гж. бр. 380/71 ОД
2. IX. 1971година).

212. Кога првостепениот суд Jie го стави во сила платвиет
налог без да ги цени приговорите на тужениот, а второстепениот
суд ja потврдил првоетепевата прееуда, обата еуда егориле битна
повреда на постапката - го повредиле начелото на материзалната
виетина.

Од образложението:
"Според начелото на материjалната вистина, содржано '30

одредбата на чл. 6 од ЗПП, судот е должен преку иэведувагье на
докази да ja проверува вистинитоста на фактичките тврдетьа на
тужителот и на тужениот, од :ЕЮИ зависи основаноста на тужбе
ното баран-е. Со други зборови, судот е должен да ги извидува и
утврдува како фактичките тврдетьа на тужителот, така и оние па
тужениот, бидегйи правилното утврдуван,е на решавачките факти,
изнесени ОД двете странки, служи како подлога за правилна при
мена на материj алното право.
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'"(

Следователно, кога првостепениот суд го ставил во сила из
дадениот платен налог, пропуштатйи да ja испита и утврди одбра
ната на тужениот, а второстепенист суд ja потврдил првостепената
пресуда, и двата суда сториле битна повреда на одредбите на про
цесната постапка од чл. 343, ст. 1, во врска со чл. 6 од ЗПП, би
деjки проверката на фактичките тврдеььа на тужениот може да
има влиjание врз правилното решаватье на спорот".

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа - Скопjе, Гзз. бр.
51/70 од 16. XI. 1970 година).

213. Не се смета дека има преоядена работа кога истиот ту
жител по правосилно разведенист брак, бара пеништувазье на
брако~ затоа lПто не се работи за ист правен основ нако се стран
ките нети.

Од образложението:
"Согласн,о чл. 322, ст. 1 и 2 од ЗПП, пресудена работа има

само тогаш кога било тужителот, било тужениот, покренува нов
процес со тужбено баран-е со иста содржина.

Видегйи во конкретниот случа] тужителот, 0.0 свогата тужба
П. бр. 731170, побарал неговиот брак со тужената да се поништи
врз основа на чл. 42 и 43 од ОЗБ, а бракот мегу нив, по тужба па
тужената, бил правосилно разведен со пресудата на Окружниот
суд во В., П. бр. 826/70 од 18. III. 1971 година, првостепениот суд
погрешно наога дека постои пресудена работа, бидеjки се работи
за различни правни основи. Конкретно, тужителот со свогата туж
ба бара поништуваьье на бракот, а пак тужената, како тужителка,
барала развод на бракют".

(Решение на Врховниот суд на Македониjа, Гж. бр. 111/72
од 31. III. 1972 година).

214. Доколку со правосилна пресуда тужениот е задолжен да
му ги врати движните отвари на тужителот, по чиj предлоr му е
оставено на тужениот право да избира, доколку сака да се осло
боди од Bpalia.lЬeтo на досгдените отвари, да ja плати вредноета
означена во пресудата (Факултас алтернатива) тогаш, соrласно ЧЛ.

316 од ЗПП, право да избира е само на страната на тужениот, кое
право веушност е една привилетита на тужепиот, а не и на тужи-
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телот и во то] случаj судот воопшто не се впушта во испиттватьето
дали паричниот износ што тужителот го бара одговара на вред
носта' на стварта.

Од образложението:
"Жалбениот навод дека првостепениот суд погрешил кога

досудил плайан.е на досудените предмети со произволна цена ._
е неоснован. Тужбеното баран-е е за сопственост на движни ства
ри. Тужениот е должен да ги врати предметите за кои установил
првостепениот суд дека се сопотвеност на тужителката, а се нао
таат ка] тужениот, па затоа и го задолжил тужениот нив да ги
врати на тужителката. Мегутоа, судот согласно чл. 316 од ЗПП, по
предлог од тужителката, му оставил на тужениот да избира .
доколку сака да се ослободи од врайатьето на досудените пред
мети, може да ja плати вредноста означена во пресудата. Значи,
тужителката не може да бара исплата на вредноета на предметите,
но само ако тужениот не сака нив да ги врати, може да ja плати
нивната вредност означена во пресудата, за да се ослободи ОД
обврската за врайан,е на досудените предмети. Кога се работи за
вредност означена по чл. 316 од ЗПП, судот не врши никакво веш
тачеьье, а вредноета се означува во износ што го предложила ту
жителската страна. Ако тужената страна смета дека оваа вредност
е превисоко одмерена, ke го врати предметот и на то] начин ke се
ослободи од свогата обврска, Бидетйи плайан.ата на вредноета на
предметов на место неговото врайатье е привилегиjа за тужената
страна, таа, ако смета дека цената за користен,е на таквата при
вилегиjа е превисока, нема да се кюристи со неа, исполнувагйи ja
евогата законска обврска и враkаjkИ ja стварта, наместо да го
плати бараниот износ за неа".

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Гж. бр. 392/65
од 19.I. 1966година).

215. Судска спогодба може да се побива само ако е склучепа
со измама, во заблуда или под приеилба, Странката што смета
дека при енлтчзвазьего на етдеквта спогодба не ja изразила сло
бодно cBojaTa волjа, може во парница да бара поништувазье ва
спогодбата.

Од образложението:
"Не стои жалбениот навод дека е сторена битна повреда на

опредбите на процесната постапна од чл. 343, ст. 2, т. 9 од ЗПП,
наводно со гоа, што првостепениот суд се впуштал во расправаьье
и донел пресуда по работи кои можеле да се сметаат за пресудена
работа, затоа што по неа вейв била склучена спогодба. Притоворот
за пресудена работа односно ваквиот жалбен навод би бил основан
само ако се утврди дека првостепениот суд, по спорот ко] е за
вршен 'со правосилна пресуда или со судска спогодба, дозволил во
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нова парница да се разгледува истата правна работа, и по неа да
се донесе друга судска одлука. Мегутоа, во случа] ов не е таква
ситуациjата. Со обжаленист дел на првостепената пресуда е одлу
чено да се поништи спогодбата шт'О странките ja склучиле на
24. III. 1964 година по гратансиист предмет П. бр. 166/63 на Окруж
ниот суд ВО Штип. Оваа спогодба никогаш порано не била предмет
на судско разгледуван,е ниту, пак, во врека со неа била донесена
некаква одлука. Според правните правила на имотното право,
судска спогодба може да се побива само ако е склучена со измама,
во заблуда, или присилба. Странката кога смета дека при склучу
ван-ето на спогодбата неjзината волjа не е слободно изразена од
носно дека била во заблуда, или била излажана или: присилена
да потпише некаква спогодба, може во спор тоа да го докажува.
Таквата парница е дозволена и во таков случа] не може да се
истакнува приговор за пресудена работа".

(Пресудено во Врховниот суд на Македониjа, на ден 19.IV.
1967 година, под Гж. бр. 27/67).

216. Претеедателот на еоветот на првоетепениот еуд не е
овластен да цени дали второетепениот еуд ja изменил фактичката
ПОЛО1Кбаутврдена од првоетепениот еуд и во врека со тоа да од
лучува дали ревизигага против второстепената пресуда е дозво
лена или не - чл. 373, во врека со чл. 355, ст. 2 и чл. 379 од ЗПП.

О Д об раз л о ж е н и е то:
"Со обжаленото решение окружниот суд ja отфрлил како

недозволена ревизиjата од тужениот против пресудата на ово] суд
Гж. бр. 401/68 од 11. IX. 1968 година.

Горната одлука ja дюнел претседателот на советот на прво
степени от суд во смиела на чл. 368, ст. 1 од ЗПП, затоа што со
второстепената пресуда Врховниот суд на Македониjа ja потврдил
првостепената пресуда. не менувагйи ja фактичката положба утвр
дена од првостепениют суд.

Согласно чл. 373, во врска со чл. 355 од ЗПП, претседателот
'на советот на првостепениот суд може да j а отфрли, како недоз
волена само онаа ревизига што ja изjавило лице кое се откажало
или не сакало да поднесе ревизиjа.

Со обжаленото решение ревизиjата не е отфрлена од погоре
споменатите причини, туку поради тоа што второстепениот суд не
j а изменил фактичката положба, утврдена со првостепената пре
суда. Мегутоа, претседателот на советот на првостепениот суд со
ниеден законски пропие не е овластен да цени дали со одлуката
на второстепениот суд е изменета фактичката положба, утврдена
од страна на првостепениот суд или не, па според тоа претседа
телот на советот на првостепениот суд не е овластен од оваа при
чина да ja отфрлува ревизиjата како недозволена, како што тоа
погрешно е сторено со обжаленото решение. Дали второстепенист
суд ja изменил фактичката положба утврдена юд првостепениот
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суд или не, може да цени само повисокист суд, а тоа е ревизис
киот суд. Видегйи во случагов ревизиjата е поднесена против пре
суда на ово] суд, за тоа дали се исполнети условите за дозаоленост
на ревизиjата во смиела на чл. 368 од ЗПП, може да цени и од
лучи само Врховниот суд на Jугославиjа, до ко] суд треба да се
препрати ревизиjата, заедно оо сите списи по предметот",

(Решение на Врховниот суд на Македониjа, во Скопjе, Гж.
бр. 640/68 од 18. XI. 1968 година).

217. Постои битна повреда па процесната постапка кога вто
роетепенист суд, решавазйи по жалбата во Koja се предложени
нови докази, во причините на свшата одлука не дал оценка за
нивиото значен.е.

Од образложението:
"Согласно чл. 341, став 1 од 3ПП, странката може и во жал

бата да изнесува нови докази и оо таквото изнесувагье странката
всушност и ja побива пресупата поради погрешно утврдена фак
тичка состоjба. Со ваквото изнесуватье на нови докази пред вто
ростепениот суд се поставува задачата предложенист нов доказ да
го оцени, доколку то] би бил погоден да [а доведе во прашан-е
вистинитоста на утврдените факти врз кои е заснована пресудата.
А според одредбата на чл. 6 од ЗПП, судот е должен да ги изведе
сите докази потребни и погодни со нивна помош да се утврди
правата вистина за фактите кои се решавачки за утврдуваььето
на вистината.

Следователно, второстепениот суд е должен во образложе
нието на евогага одлука да го оцени секо] одделен навод ОД жал
бата. Кога се одбива жалбата, во кога, покраj другото, се наведува
и нов доказ, второстепенист суд е должен rюсебно да ги изнесе
своите причини за новиот доказ, т. е. посебно да го изнесе своето
мислен-е - зошто смета дека новиот доказ не бил во состо]ба да
доведе до поинакво утврдуватье на фактите и воопшто зошто но
виот док аз не е погоден со негова помощ да се утврди вистината
спротивна на онаа состоjба на фактите врз Koja е заснована прво
степената пресуда. Значи, не е доволно само формално образложе
ние - дека фактичката положба е правилно инаполно утврдена
од првостепениот суд, дека првостепениот суд ги ценел сите изве
дени докази и дека дал доволно причини зошто поверувал на из
весни докази. Ова, всушност, не е никаква причина за вредноста
на нови от доказ. Оттука [асно произлетува дека второстепената
пресуда се засновува врз битна повреда на одредбите на процес
ната постапка, поради што следуваше да се уважи баратвето за
заштита на законитоста, нападната второстепена пресуда да се
укине и предметот да му се врати на второстепениот суд на по
вторно разгледуван-е и одлучуватье".

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа - Скопjе, ГЗЗ.
бр. 3/69 од 21. IV. 1969 година).
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218. Кога второстепениот суд Jie ja преправи првестепеввта
пресуда поради погрешна примена на материjалното право, по
баразъето за повторуватье на постапката, кое се однееува на фак
тичката положба, за повторуван.ето е надлежен да одлучува прво
отепениот, а не второстепениот сгд,

Од образложението:
"Од списите е видно дека Врховниот суд со евогага пресуда,

врз основа на утврдената фактичка состогба од првостепениот суд,
делумно ja потврдил, аделумно [а преправил обжалената пресуда.
Преправанзето е извршено поради погрешна примена на матери
jалното право. Со предлогот се бара повторуватьв на постапката
поради утврдуватье на нови факти и употреба на нови докази. кои
своевремено пред првостепениот суд не биле утврдени односно ::не
биле изведувани. Според одредбите на чл. 387 и чл. 388, ст. 1 од
ЗПП, по предлогот за повторувюье на постапката одлука донесува
повисокиот суд само тогаш кога причината за повторуватье на
постапката се одвесува искпучиво на постапката пред второетепе
ниот суд.

Според одредбата на чл. 388, ст. 1 од ЗПП, повисокист суд
решава по предлогот за повторуван-е на постапката. ако причи
ните за повторуван-е се однесуваат искпучиво на постапката пред
повиоокиот суд. Мегутоа, со предлогот за повторуван-е на постап
ката тужителот повторувюьето го бара поради постапна пред прво
степениот суд, .эатоа што фактичката положба била утврдувана

~~:;>":,." ..,,,,....."-•.; •.',,".;.,~ ..~

"пред првостепениот суд, а не пред второстепенист - повисокист
суд. Варатьето за повторуваьье на постапката има за цел да се
yctaHo-ви"поинаква фактичка положба. Биде]ки, пак, фактичката
положба била утврдувана во постапката пред првостепениот суд,
затоа и баран-его за повторуван-е на постапката се однесува на
постапка пред првостепениот суд, а не пред повисокиот c"!f11" затоа
што повисокист суд, Врховниот суд···Нэ:----МакедОниjа,како второ
степен суд, првостепената пресуда делумно 'jа преправил поради
погрешна примена на материjалното право, без да [а менува фак
тичката положба утврдена од првостепениот" Суд. Затоа следуваше
предмета'!' да му се врати на првостепениот суд, како стварно над
лежен суд да одлучи по предл.огот на тужителот за повторуваrье
на правосилно завршената постапка".

(Решение на Врховниот суд на Македониjа, Р. бр. 36/69 ОД

19. IX. 1969година).
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219. Барагье за повторуван,в на постапката во смиела на чл.
281 од ЗПП можат да поднесат само процесните странки, а не и
'трети лица.

Од образложението:
"Првостепениот суд правилно ja применил процесната пос

тапна кога го отфрлил како недозволен предлогот на жалител
ката за повторуваьье на постапката по пресудите на Окружниот
суд во Скопjе, П. бр. 165/60 и П. бр. 160/62. Со овие пресуди е раз
веден бракот мегу тужителот А. К., поранешев оопруг на предла
гачката за повторуван,в на постапката, и тужената Г. Г. Првосте
пени от суд правилно одлучил кога нашол дека предлагачката, како
гюранешна сопруга на тужителот не била странка во споровите
пред Окружниот суд во Снопге - П. бр. 140/50 и 150/62. Во смиела
на чл. 381 юд ЗПП, предлог за повторуваьье на постапката можат
.да поднесат само странките, па бидеjки предлагачката во овие
спорови нема ево] ство на странка, првостепениот суд правилно
одлучил кога негзиниот предлог за повторувюье на постапката го
отфрлил како недозволен, во смисла на чл. 385 од ЗПП".

(Решение на Врховниот суд на Македониj а, Гж. бр. 305/65
'од 23. VI. 1965 година).

220. Кога пресудата е засновава врз лажен исназ на стран
ката сослушана во изведтватьете на доказот - еослуштван,е на
странните, за повторуван,е на постапката е нужно да се приложи
правосилна нривична прееуца, со Koja странката била огласена за
виновна за кривично дело лажно еведочетье од член 283; ст. 2 од
КЗ, или правосилно решение за запиравье односно прекин на кри
вичната постапка, или поради околности по кои не може да се
поирене поетапна (чл. 383, ст. 1, Т. 4 од ЗПП).

Од образложението:

"Првостепениот суд правилно нашол дека предлогот за по
вторувагье на постапката е недопуштен, бидегйи не се исполнети
условите од чл. 383, ст. 1, т. 4 од ЗПП. Имено, бидеjки тужениот .._
предлагачот тврди дека пресудата е заснована врз лажен исказ
што 1.'10 дала законската застапничка на малолетната тужителка
М. Н., сослушана како странка, во таков случаj постапката за
повторуван.е можела да се поирене во рок од 30 дена од денот кога
странката дознала за правосилната пресуда во кривичната пос
тапка, а ако кривична постапка не може да се спроведе, тогаш од
денот кога дознала за запиран-ето на таа постапка или за окол
ностите поради кои постапката не може да се покрене - чл. 383,
ст. 1, т. 4 од ЗПП. Во случагов и првостепениот суд, и молителот,
погрешно смета ат дека давазъето на лажен исказ од страна на
странката не претставува кривично дело.
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Според чл. 283, став 2 од Кривичниот заноник даван-ето на
лажен исказ од страна на странката сослушана во тоа ево] ство
во процесната или управната постапка, а врз то] исказ била за
снована одлуката донесена во таа постапка, претставува кривично
дело за кое е предвидена казна затвор. Според тоа, и во случагов.
Ш']ЮМ тужениот - предлагачет барал повторуван-е на постапката од
причини изложени во чл. 381, точ. 4 од ЗПП, тогаш било нужно
да се приложи правосилна кривична пресуда, во смиела на чл. 383,
став 1, т. 4 од ЗПП. Видегйи не се исполнети условите 'Од споме
натиот пропис, предлогот за повторуван-е на постапката е недоз
волен".

(Решение на Врховниот , суд на Македониjа, Гж. бр. 570/71
од 13. Х. 1971година).

221. Предлогот за повторгватье на постапката може да се
отфрли без одржувшье на рочиmте само во случаj ако предлогот
е ненавремен или нелозволеа.

Од образложението:

"Согласно одредбата на чл. 385, ст. 1 од ЗПП, без одржуватье
на рочиште предлогот за повторуван-е на постапката може да се
отфрли со решение на претседателот на советот само ако предло
гот е ненавремен или недозволен.

Мегутоа, ако предлогот не е ненавремен или недозволен, со
гласно чл. 385, ст. 2 од ЗПП, претседателот на ооветот е должен
примеров юд предлогот за повторуван-е на постапката да му до
стави на противникот, ко] има право во рок од 15 дена да одго
вори на предлогот. Дури кога на судот ке му стигне одговорот на
предлогот или кога ке истече рокот за даван.е на одговорот, прет
седателот на советот ке одреди рочиште за расправатье по пред
логот. Од оваа законска одредба, значи, произлегува дека по пред
логот за повторуватье на постапката прво мора да се одреди по
себно рочиште за расправан-е за допуштеноста на предлогот за
гювторуватье на rюстапката, па дури потоа може да се донесе
одлука.

Следователно, бидегйи пониските судови така не постапиле,
извр--Шиле.БИтна повреда на цитираната законска одредба од про
цесната пос~

(Решение на Врховниот суд на Македониjа, ГЗЗ. бр. 1/69 од
7. III. 1969година).
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222. СУДОТ не е овластен да ja уТврдува незвконитоста на
еден пропие или општ акт на собранието на општината и реша
ваjки во спорат, нив да не ги применува.

Ако судот смета дека прописот или опmтиот акт ва со
бранието на општината што треба да ги примени се незаковити,
ке поведе поетапна пред уставниот суд и ке застане со поетапната
во спорот до донееувазьете на одлуката на Уставниот суд.

Од образложението:
"Првостепениот суд погрешил кога се впуштил да ja цени

и утврдува незаконитоста на одлуката на собранието на општи
ната и решаватйи во спорот неа да не ja примени.

Согласно член 256 од Уставот на СРМ, ако органот што одлу
чува во поединечни работи смета дека прописот или општиот акт
или самоуправниот оОпштакт не е во согласност со републичкиот
закон односно со друг републички пропие или дека е во спротив
ност со соjузен закон, за чие извршуватье се одговорни органите
на Републиката, должен е да поведе постапка пред Уставниот суд
на Македониjа. Во таков случаj судот треба да застане со постап
ката до донесуватьето на одлуката на Уставниот суд, согласно чл.
30 ст. 2 од Основниот закон за судовите од општа надлежност.

За да му се даде можност на првостепениот суд да постапи
во смиела на погоре цитираните одредби, беше потребно обжале
ната пресуда да се укине и предметот да се врати на повторно
разгледуватье и одлучуваьье."

(Решение на Врховниот суд на Македониjа, Гж. бр. 357/74
од 25. IX. 1974година).

223. По влегувагьето во сила на Основниот закон за иеко
риетувазье ва селскостопанското земjиmте за наплаттван,е на на
домеотон за кориетен.е на системот за ваводнтввв,е, надлежен е
судот од општа надлежност, доколку со одлука на опmтинското
собравие не е овластен надлежниот орган за финансии.

Од образложението:
"Неоснован е жалбениот навед дека првостепениот суд сто

рил битна повреда на одредбите на постапката по чл. 343, ст. 2,
т. 3 од ЗПП, односно дека одлучувал за тужбено баратье кое не
спага во судска надлежност. Како што се гледа од обжалената
пресуда, првостепениот суд примил дека во случаj ов се работи за
спор чиj правен основ е долг (а можело да биде и неосновано
збогатуван,е), ко] произлегува од неплайаьье на придонесот од
страна на тужениот за користене на системот за наводнуватье во
времето од 1959 до 1963 година заклучно. Споровите од ово] ВИД
до 5. XI. 1959 година, односно до влегуватьего ВОО сила на Законот
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за искористувагье на селскостопанското земjиште, не спатва во'
судска надлежност, бидезки плайатьего на придонесот се сметаше
како [авна давачка и неа [а собираа надлежните финансиски ор
гани на управата.

Мегутса, по влегувагьето во сила на спомнатист закон, овие
спорови имаат имотноправен карантер. бидеj ки со Законот за
искористуватье на селскостопанското земjиште е предвидено од
носите мегу странките да се уредуваат со договор, врз основа на
ко] мегу странките се создава граганскоправен однос, ко] во слу
ча] на спор, согласно член 25 и 28 од ЗПП, треба да се решава
пред судовите од општа надлежност. Ова што е кажано важи
за граганскоправните одиоси што иастанале во периодот ОД
ноември 1959 до април односно август 1965 година, кога се доне
сени Основниот закон за водите ("Сл. л. на СФРJ" бр. 13/65) и
Законот за водите ("Сл. весник на СРМ" бр. 28/65). По донееува
н-ето на овие закони, за решаваььето на овие спорови судовите се
и натаму надлежни, доколку општинското собрание не донело од
лука наплатуван-ето на придонесот за сметка на организацитата да
[а врши надлежниот орган за финансии, на начин ко] е пропи
шан за наплатуван-ето на даноците (чл. 34 од Законот за водите --'_
републичкиот, во врека со член 97 од Основниот закон за водите).
Ако ссбранието на општината донело таква одлука, тогаш за на
платуван-ето на придонесот е надлежен финансискиот орган на
управата. Во случаjов, бидеjки не е спорно дека се работи за долг
ко] произлегува од обврска што настанала во пернодот од 1959 до
1963 година заклучно, на лице е имотноправен однос ко] спага
во судска надлежност" .

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Гж. бр. 461/66 од
1. П. 1967 година),

224. J~rословепската авторска аrепциjа има право па награ
да за заетапгван,е пред сгдот според провисите за наградите на
адвокатите

Од о б р а з л о же н и е т о:
"Застапникот на тужителот, jугословенската авторска аген

циjа од Белград, во предлогот за издавагье на платен налог пос
тавил баран-е и за надоместок на процесните трошоци, според
приложениот трошочник.

Со издадени от платен налог првостепениот суд [а задолжил
тужената страна да му плати на тужителот на име надоместок за
сторените процесни трошоци само износ од 25,00 динари на име
платена судска такса.

Мегутоа, тужителот има право на надсместон и на другите
процесни трошоци, односно и за награда на неговиот застапник, спо
ред адвокатската тарифа. Имено, тужителот бил застапуван од
Jугословенската авторска агенцига во Белград. За вакво застапу-

414
)



ваьье споменатата Авторска агенциjа била овластена во смисла
на чл. 89 од Законот за авторско право. Согласно чл. 22 од Ц_2а-~
вилнивот за надомеоток на трошоци во кривичната и процесната

'ПoCТimК~оместок на трошоците . и награ,ц,Г -на- полиомошниците;:
кога се тоа [авното правобранителство или друг орган односно ор
ганизациjа ко] има право да застапува, се одрадува според пропи
сите за награда на адвокатите".

(Решение на Врховниот суд на Македониj а, Гж. бр. 97/71 од
26. П. 1971 година).

225. Нема нарушено владение со ппетавувазьв на каметьа на
туго земjиште без волjа да се завладее земjиштето, ако камевьата
биле поставени само заради ориентациjа и кога владетелот не
пречено го кориетел земjиштето на кое биле поставени наметьата,

Од образложението:
.Второсгепениот суд правилно го применил материj алното

право кога нашол дека со деjствието на тужениот, наведено во
фактичката положба утврдена од страна на првостепениот суд, не
е нарушено мирното владение на имотот на тужителот, како што.
тоа погрешно смета jавниот обвинител.

Според правното правило на граганското право, постои сме
кавюье на владението, за кое е обезбедена судска заштита, ако
деjствиjата на тужениот, со кои се нарушува мирното владение на
тужителот, биле сериозни и од поголем обем, така што со нив
навистина да се смекава владението, а не да се работи само за
некои незначителни деjствиjа кои не нанесуваат никаква штета.
Покраj ова, потребно е смейавазъето на владението да биде и
противправно.

Во случаjов, кога тужениот, мерейси ja евогага парцела со
стручно лице и поставувагйи четири метници во имотот на ТУ
жителот, без презематье на какви и да било деjствиjа за да одзе
ме дел од парцелата што се наога во владение на тужителот, не е
нарушено мирното владение на тужителот на спорниот имот, би
деjки е неспорно дека ово] имот и по поставувазъето на метниците
го кориетел и владеел тужителот.

Со поставувазъето на овие мегници, ка] тужениот не постое
ла волjа да го наруши владението на тужителот на спорниот имот,
туку тоа било сторено со вешто лице за да се одредат границите
на имотот на тужениот, за да може то] подоцна своето право да
го остварува во посебен спор. Според гоа правилно наога второ
степениот суд дека поставуваььето на метници заради ориентациj а,
не значи акт за смейаван-е на владение, бидегйи тужениот не деj
ствувал противправно, ниту имал намера да одземе со сила дел од
имотот на тужителот, така што тужителот непречено продолжил
да го владее спорниот . имот, на ко] биле поставени метниците".

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Гзз. бр. 45/72 од
26. VIII. 1971 година).
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226. Нема нарушено владение кога тужената страна во имо
тот влеглв врз основа на правосилно решение на општината и за
писник за воведувазье во владение, без оглед па тоа дали реше
нието на општината било правилно или не.

Од образложението:
"Првостепениот суд утврдил, а тоа не е спорно ни мегу сгран

ките, дека на 27. ХII. 1950 година, имот от што е предмет на ово]
спор, му бил доделен на управуван-е на тужителот. Со правосил
но решение на Општината Петровец истиот имот на 23. III. 1964
година, како општествен имот од селскостопански земjишен фонд,
му бил доделен на нористен-е на тужениот Комбинат. Врз основа
на ова решение туясената ОПlllтина го вовела во владение на спо
менатист имот тужениот Комбинат, на 27. Х. 1966 година, по кое
на 29. Х. 1966 година работниците на тужениот Комбинат споме
натиот имот го изорале. При ваква фактичка положба, окружниот
суд правилно нашол дека со деjствиjата на тужената општина и
тужениот Комбинат не е нарушено мирното владение на тужите
лот на спориист имот. Со тоа што тужената општина го вовела во
владение на спорниот имот тужениот Комбинат, таа само спровела
извршуватье на правосилната одлука на поранешната општина но
Петровец, Со ко] а спорниот имот му е доделен на тратно корис
тетье на тужениот Комбинат. Ова воведуван.е во владение на спор
ниот имот е извршено на законит начин и записнички е конста
тирано".
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(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, ГЗЗ. бр. 62/67
од 4. III. 1968година).

227. Врз основа на тужбата на тужителот за признаван,е пра
во на сопственост на индивидуалната станбена згрвда, туженат"
не може да бара издавав-е на привремена наредба со забрана па
тужителот да врши поправки на спорната KyJ{a, звтоа што таквото
право му припага на тужителот, а не и на тужената,

Од образложението:
"Според правните правила на извршната постапка, привре

мена мерка за забрана да се изведуваат градеясни работи, како и
секога друга привремена мерка, може да се издаде пред покре
нуваььето и во текот на процесната постапка, како и по завр
шуватьето на постапката, се до истекот на рокот за доброволно
исполнуваьье.

Ваква мерка, според споменатите правни правила, се из
дава по предлог од тужителот односно од идниот тужител, ако
постапката не е уште покрената. Привремената мерка се издава
против тужениот, а со цел да се осуетат некои негови евентуални
постапки кои одат на тоа да се отежни или оневозможи исполну
ван-ето на тужбеното баратье. Според кажаното. право да бара
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издаван-е на привре мена мерка му припага на тужителот односно,
на идниот тужител, а не на тужениот. Поправо, и тужениот би
имал право да бара издаваlliе на привремена наредба но само во
случа] ако поднел противтужбено баратье. Во случатов тужената
нема никакво противтужбено баратье, па затоа нема право да
става предлог за издаван-е на привремена мерка".

(Решение на Врховниот суд на Македониjа, на 11. ХII. 1972
година, под Гж. бр. 604/72).

228. Привремена мерка за одзематье ва патна иеправа (па
сош) како мерна за обезбедгвавье на парично побаруван.е е ведо
зволена, затоа што таква мерка значи ограничувазье правото ва
елободата на движетьето.

Од образложението:
"Согласно со правните правила на извршната постапка, при

времените наредби по свогата суштина и целта претставуваат един
ствено мера за обезбедуватье на утуженото парично или непарично
побаруватье.

Следователно, правилно постапил првостепениот суд кога 1'0
одбил предлогот на тужителот за издавагье на привремена мерка
одзематье на патната исправа на тужениот, а со цел да се обез
беди неговото присустно на расправата, бидейси според правните..правила на извршната постапка, судот не е овластен да донесува
таква мерка ко]а всушност би значела отраничуватье правото на
слободата на движетьето на тужениют".

(Решение на Врховниот суд на Македониjа, Гж. бр. 369/68
од 17.VI. 1968година).

229. Со уселуваlЬето на тужениот во купениот стан ве се
доведува во опасност остварувавьето на евентуалното право па
сопственост на идеална половина од TOj стан на тужителката како
брачна другарка на купувачот - тужениот, па не постоjат ии
услови з~' донесувазье на привремена мерна, со Koja би му се за
бранило на тужениот како купувач на станот во него да се усели.

Од образложението:
"Во тужбата се наведува дека тужителката со тужениот

склучила брак во 1957 година и дека во брачна заедница странките
живееле до 1972 година. Во текат на брачната заедница бил купен
спорниот стан. Бидеjки тужениот и го ослорува на тужителката
правото на оопственост на една половина од OBOj стан, а TOj бил
кон привршуватье, поетоела опасност тужениот да се усели во
станот и тужителката да не може да го оствари своето право на
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сопственост поради што предлага донесувшье на привремена мерка
оо забрана на тужениот да се усели во станот до правосилно
окончуватье на спор от.

Според правното правило на извршната постапка за доне
суватье на привремена мерка, потребно е предлагачот да го стори
веро] атно како тужбеното бараьье, така и опасноста - дека без
донесуван.е на привремената мерка то] не би можел да го оствари
своето право или остварувазьето би било значително отежнато.

Правни от основ на ово] спор е YTBpДYBaIЬe правото на соп
ственост на една идеална половина од станот, како брачна придо
бивка на странките.

Уселуватьето, пак, на една од странките или на··двете стран
ки во спорниот стан е ирелевантно по однос на остваруван.ето на
правото на сопственост на станот, што е предмет на ово] спор.

Според тоа, во случа] от и при евентуално уселуваньв на ту
жениот во спорниот стан (а на што то] има право и како неспо
рен сопственик на една идеална Половина од станат), не се дове
Дува до опасност евентуалното остваруваты, на правото на соп
ствоност на тужителката на една идеална половина на спорниотстан".

(Решение на Врховниот суд на Македониjа, Гж. бр. 162/74).

230. При поетоев,е ва правосилво решение на номуналниот
завод за социзално оеигтрувазье за право ва паричен надоместок
по ОЗИО, не може да се спори пред еуд од општа вадлежност за
наплата ва долг, туку може само да се бара присилно извршува
lЬe на решението ва комуналниот завод преку надлежниот оп
штинени суд.

Од образложението:
"Со обжаленото решение на окружниот суд уважено е туж

беното баран-е на тужителот Т. Г. и тужените рудници .се задол
жени да му ja исплатат сумата од по 559,67 динари месечно, сме
тано од 14. ХII. 1967 година до 27. I. 1970 година, на име привремен
надоместок, .

Испитува'[йи ja обжалената пресуда по повод жалбата на ту
жените рудници, а внимавагйи по службена должиост на битните
повреди на одредбите на процесната постапка, во смисла на од
редбата на член 353, ст. 2, во врска со член 15, ст. 1 од ЗПП, Вр
ховниот суд нагде:

Дека во конкретниов случаj не е допуштен редовен цра
вен пат, бидегйи е одлучено за барагье кое не спага во судска
надлежност, а и за кое е веке правосилно одлучено во управна
постапка - член 243, став 2, т. 3 од ЗПП.

Имено, оо правосилното решение на Комунални от завод за
соци]ално осигуруван-е во т., И. бр. 3227 од 17. I. 1968 година,
тужителот е распореден како инвалид во IП категориjа на инва-
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лидност И му е признаено право на вработуваlliе на работно место
надвор од jама, со полно редовно работно време, а оо правосилното
решение на истиот Завод, и. бр. 3227 од 7. v. 1969 година, на ту
жител от му е признаено право на привремено надоместуван,в во
месечен износ од 559,67 динари, сметано од 14. хп. 1967 година,
па до ПОВТОРНОТтому вработуватье ка] тужените рудници.

Следователно, како за самото право, така и за висината на
привременото надоместувюье кое му следува на тужителот, според
одредбите на Основниот закон за инвалидско осигурувагье, одлу
чувал надлежен орган во предвидената управна постапка и донел
правосилни решени] а, па за решаватье на истото право односно
за правото на надоместуватье не е и не може да биде надлежен и
судот од општа надлежност.

Според одредбата на член 269, став 1 од Законат за општата
управна постапка пак, решението донесено во управната постапка
се извршува откако ке стане извршно. Значи, основ за покрену
ван-е на постацка за принудно извршуватьв е постоетье на ИЗВРШ
но решение.

Па бидеjки според одредбата на чл. 275, ст. 2 од спом. закон,
извршуваььето заради исполнуватье на парични обврски се спро
ведува по судски пат, тужителот можел и имал право да бара
само исполнуван.в на правосилното решение на Комуналниот за
вод, И броj 3227 од 7. v. 1969 година, преку Општинскиот суд во
К, согласно со правните правила на извршната постапка на стара
Jу:юславиjа, а не и да заведува редовен спор за истото баран-е,
кое не спага во судска надлежност.

Од наведените причини, а врз основа на член 357, став 2 ОД
ЗПП, обжалената пресуда следуваше да се укине по службена
должност и тужбата да се отфрли".

(Решение на Врховниот суд на Македониjа, Гж. бр. 259/72
од 30. х. 1972година).

231. Тужителот, доколку смета дека неговото тужбено бара
тье може да биде осуетено или значително отежнато неговото ис
полнтван,е со oTYГYBalЬe на имотот од тужениот, може да бара
издававьв на привремена мерка За забрана на oТYГYBalЪe но само
спрема тУжениот, а не и спрема трето лице кое не е странка по
спорот.

Од образложението:
"Првостепениот суд погрешно ги применил правилата на из

вршната постапка кога го уважил предлогот на тужителката за
издаване на привремена мерка за забрана на oTyгyвaIЬe на не
движниот имот, ко] се води на името на таткото на тужените, би
дегйи тужбеното баран.е не е насочено против таткото, туку спре
ма неговите синови, кои се лично одговорни за надоместокот на
причинетата штета на тужителката и неjзините малолетни деца.
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Тужителката, доколку смета дека негзиното тужбено баран-е може
да биде осуетено со ОТУГУВа:Еье на имотот на тужените, можела да
бара да се издаде привремена мерка за забрана на oTyrYBallie само
на имот от на тужените. Ова затоа што во случагов тужените се
лично одговорни за надоместувазье на штетата, кога со извршува
ььето на кривичното дело им [а нанеле на тужителката и неjзи
ните малолетни деца, согласно оо принципот - дека секо] ко] на
друг ке му стори штета должен е неа да jанадомести. Тужените
се полнолетни и не може да стане збор за одговорност за роди
телите на тужените.

Кога тужените се лично одговорни за сторената ..штета, само
од нивниот имот може да се бара извршуваьье, а не и од имотот
на трети лица, па според тоа, само спрема нив може да се бара
издаваffiе на привремена мерка за забрана на oTyryвaffie на нив
ниот имот, а не на имотот на трето лице, кое не е странка по
спорот. Таткото на тужените не е странка во спорот, па според
тоа, спрем а него не може да се бара издаван-е на привремена мер
ка за забрана на отугуватье на неговиат 'имот".

(Решение на Врховниот суд 'на Македониjа, на ден 26. XI.
1964 година, Гж. бр. 697/64).

232. Постои погрешна примена на одредбите од чл. 7 и 13
од 3аконот за промет на земjиmта и згради кога се дозволува
физичка делба на единствен стан, со оглед на тоа дека еоглвено со
цитираните прописи во промет можат да бидат одделни пееебви
делови на згради (станови иделовни простории), Сосопственост на
еден стан односно посебен дел од станот може да постои само на
идеален дел, но не и на реален.

Од образложението:
"Согласно чл. 8 од Законот за станбените односи ("Сл. лист

на СФРJ" бр. 11/66 година) под стан се подразбира збир на про
старии наменети да служат за станбените потреби на еден корио
ник, кои, по правило, оочинуваат една градежна целина и имаат
заеднички главен влез.

Според одредбите на чл .. 7 од Зановот за промет на земгиш
та изгради ("Сл. лист на СФРJ" бр. 43/65) во промет можат да
бидат посебни делови од зграда, доколку со посебни соjузни про
писи не е поинаку регулирано и тоа само станови иделовни
простории. А што претставува стан, видно е од погоре цитираната
одредба на Законот за станбените односи. Според одредбата на чл.
13 од Законот за промет на земjишта изгради, гратанин може да
има право на сопотвеност само на цели згради, во дозволениот
максимум, и на цели станави во иетите рамки, но не и на дел од
стан како посебен дел на станот. На еден стан може да има само
идеален дел, но не и реален".

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, ГЗЗ. бр. 42/66
од 14. ХII. 1966 година).
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УПРАВЕН СПОР



· УПРАВНИ СПОРОВИ

1. На оеигурениците кои оствариле старосна певаизв пред на
вршгватьето на старосната граница (предвремена пензизв) не им
припага право на заштитен додаток.

Од образложението:
"Со цитираното првостепено решение, кое е изменето со оспо

реното решение, на тужителот му е било признато право на за
штитен додаток на пензиjата. Тужителот смета дека е неправилно
постапено кога во ревизига е одлучено дека немал право на за
штитен додаток. Според наогаььето на Судов со оспореното решение
не е повреден законот на штета на тужителот, а од овие причини:

Не е спорно дека е тужителот уживател на предвремена ста
росна пензиjа, согласно чл. 28 од Основниот закон за пензиско оси
гуруваьье, Според чл. 37 од истист закон на уживателите на старосна
пензиjа, кои пензигата ja оствариле по исполнуватье на условите
за старосна пензиjа од чл. 24, 25 и 27 од ово] закон, им се обез
бедува заштитен додаток на пензиjата, ако пензиjата, одредена по
ово] закон изнесува помалку од поранешниот граничен износ на
наjниското пензиско примаlliе и ако се исполнети и другите закон
ски услови.

Од горното произлегува дека е неосновано баратьето на тужи
телот за признаван-е право на заштитен долаток на старосната пен
зиjа. Ова затоа што такво право не им припага на уживателите на
старосна пензиjа кои оствариле предвремена пензиjа по чл. 28 од
горниот закон, каков што е конкретниов случаj."

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, во Скопге, У. бр.
93/72 од 5-Х-1972 година).

2. Уживател на пензиза на кого му е призната полна пензиjа
со 35 години пензиски стаж, како на учееник во НОБ од пред 9-IX-
1943 година, а ко] по пензиониральете повторно се вработял и ра
ботел повейе од 3 години, нема право, во смиела на чл. 38 етав 1 од
ОЗПО, на одредуватье нова старосна пензиза врз пензиеки основ
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утврден од личните доходи оствареви во поеяедвите 5 години, во
кои задолжително влегуваат и личните доходи остварепи во ра
ботата по пензиониразьето,
r!f',..... '
L'~""",_

Од образложението:
"Со оспореното решение тужителот конечно е одбиен од бара

н-ето за повторно одредуватье на старосна пензита во смисла на
чл. 38, ст. 1 од Основниот закон за пензиско осигуруватье.

Против горното решение тужителот поднесе тужба за упра
вен спор, кога тужба судот ja одби како неоснована од следниве
причини: '.

Не е спорно дека тужителот е уживател на полна пензиjа,
сметано од l-Х-1967 година, како учесник во НОБ од пред 9-IX-1943
година, со признат пензиски стаж од 35 години. Како таков повторно
стапил во работен однос на l-IX-1968 година и во работа поминал
повейе од 3 години. Поднел баран-е врз основа на чл. 38 став 1 од
ОЗПО да му се признае право на нова старосна пензиjа, а според
личниот доход остварен во последните пет години на осигуруваьье,
во KOj да влезат и личните доходи остварени од работата по пен
зиониран.ето.

Според чл. 38 став 1 од Основниот закон за пензиско осигу
руван,е, предвидено е дека на уживател на старосна пензиjа, ко]
остварил пензиjа по исполнуватьето на условите од чл. 24 и 25, ст. 1
од ово] Закон, со пензиски стаж помалку од 40 години, ако по
вторно се вработи и во работа по пензиониратьето наврши наjмалку
3 години стаж на осигуруваьье, по престануван-ето на таквото рабо
тетье, ке му се одреди, по негово баран-е, нова старосна пензиjа.
Новата пензиjа ке се определи според вкупниот пензиски стаж на
вршен пред и по пензионираььето, со тоа што пензискиот основ ке
се утврди од личниот доход остварен во последните пет години на
осигуруван.ето, во кои задолжително влегуваат и личните доходи
остварени за време на работата по цензиониран.ето.

Од цитираната законска одредба произлетува дека право на
повторно одредуватье на старосна пензиjа, во смисла на чл. 38 од
Основниот закон за пензиско осигуруватье, имаат само уживателите
на неполна старосна пензиjа, во смисла на чл. 24 и 25 од Основ
ниот закон за пензиско осигуруван,е.

Со оглед на тоа дека тужителот бил уживател на полна ста
росна пензита како учесник во НОБ од пред 9-IX-1943 година, со
навршен 35-годишен пензиски стаж во износ од 850/0 од пензискиот
основ, затоа според погоре цитираната законска одредба произлегува
да то] не ги исполнува условите за признаван-е право на повторно
одредуватье на старосна пензиjа, поради кое, а врз основа на чл. 42'
став 2 од Законет за управните спорови, се донесе пресуда како во
диспозитивот."

Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, во Скопjе, У. бр.
89/72 од 13-IV-1972година).
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3. На лицата на кои правото на пензиза им е признато со
стаж помал од 40 години, эгелеиуватьето на пензиjата со процен
тите предвидени во чл. 73 од ОЗПО им припага само ако учеството
во НОВ им е признато во двоjно траевье непрекинато до 15-V-1945
година.

Учество во ПОВ, признато само до 2-11-1945 година, не повле
кува вакво зголемував,е.

Од образложението:
"Спорно е во случагов дали тужителката има право на зго

лемуван-е на пензигата во смиела на чл. 73 став 2 т. 2 од Основниот
закон за пензиско осигуруватье.

Тужениот орган на тужителот основано не му признал право на
зголемуван.е на пензигата во смиела на чл. 73 етав 2, точка 2 од
Основниот закон за пензиско осигуруватье. Ова право, според цити
раната одредба, им припага само на оние борци од Народноослобо
дителната вогна на кои учеството им е признато во двотно траен-е
непрекинато до денот на стапуван.ето во Народноослободителната
BojcKa односно од започнуваIЬето на активната и организирана ра
бота во НОП, па до 15 ма] 1945 година. Ако учеството во Народно
ослободителната вогна односно ако активната и организирана ра
бота за НОП не траела непрекинато до 15 ма] 1945 година, на так
виот учесник не може да му се признае право на эголемувагьето на
пензигата од 30%. Во елучаjов, бидеjки не е спорно дека тужителот
учествувал во НОП од 28-VIII-1944 до 2-П-1945 година, то] нема
право на зголемуван.е на пензигата од 30%."

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, во Скопге, У. бр.
665/68од 19-VI-1968 година).

4. Дете кое се наога на редовно школтван,е во оетмгодишно
училиште, иако е на возраст од над 15 години, има право на се
мелна пензиза додека е на редовно школувввье во такво училиште
(чл. 87 ст. 1 од ОЗПО).

Од образложението:
"Според чл. 87 став 1 од Основниот закон за пензиско осигу

руватье, дете родено во брак или вон бракот, усвоено или посинок,
како и дете без родители (чл. 77 став 1 точ. 3), етекнува право на
ceMejHa пензиjа и го има тоа право до наВРlllената 15-та година од
животот, а ако е на редовно школуван-е додека е на редовното,
школуване, но наjдоцна до вавршената 26-та година од животот.
Тужениот орган оваа законска одредба погрешно jа применил кога
нашол дека малолетниот J. немал право за погоре наведениот пе
риод на семеша пензиjа, од причина што во ова време веке
имал наполнети 15 години од животот, иако се насгал на школу
вюье во осумгодишно училиште. Според правното мислен-е на ту
жениот орган, редовното школуван-е морало да биде завршено во
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15-та година од животот и само дотогаш постои ова право за детето.
Таквото мислегье е неправилно. Како редовно школуван-е се смета
школуван-ето до завршуваььето на осумгодишното училиште, односно
ако потоа детето го продолжило школувазъето од втора, односно
трета степен за сето време на редовното школуван,е, но нагдоцна до
26-та година од животот. Тоа значи дека детето, независно дали
имало или не навршено 15 години од животот, ако се уште се нао
гало на редовно школуван-е во осумгодишното училиште, има право
на семетва пензиjа. Според нанодите во тужбата, малолетниот J.
во спорниот период од 1-1-1967 до 1-1Х-1967 година бил редовен
ученик на осумгодишното училиште, дури то] не повторувал ни
едно одделение, туку преминуватьето на возраста од ··15 години се
должело на околноста што за првпат се запишал во првото одде
ление по навршените 7 години од животот. При таква положба,
логично е да се смета дека се наога на редовно школуван-е и има
право на семеша пензиjа".

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, во Скопjе, 'У. бр.
2416/68 од 19-П-1969 година).

5. Исплата на старосна пензиза на странски држввзанин не
може да се врши ни преку полномошник во Jугославиjа, бидеjки
таква исплата би се сметала за иеплата во странство. А исплата
во странство се врши под условите од чл. 110 на ОЗПО, т. е. ако
постои договор -- конвенциjа мегу Jугославиjа и односната држава
за плайан,е на пензии во странство, или е во прашан.е држава Koja
им признава такво право на jугословенските државзани (реципро
цитет).

Од образложението:

"Спорно е дали има законски услови на тужителот да му се
врши исплатата на старосната пензиjа преку полномошникот во
Jугославиjа.

По спорното прашатье правилно одлучил тужениот орган, по
викувагйи се на член 110 од Основниот закон за пензиско осигуру
ватье, во кое е пропишано дека на ужива тел на пензиj а - странски
државjанин ко] се иселил за постотано живеетье во странство,
пензиите се исплакаат во странство ако со односната дРжава по
стои спогодба за плайан,е на пензиjата во странство, или ако од
носната држава им признава такво право на jугословенските др
жавjани. Jугославиjа нема склучено конвенцига со односната држава,
ниту постои реципроцитет, т. е. Турциjа не му признава такво право
на jугословенски државганин. Следователно, неосновано тужителот
смета дека не постоjат законски прописи кои забрануваат исплата
на старосна пензиjа на странски државjанин во странство. Тоа што
тужителот ополномоштил лице во Jугославиjа на кое да му се ис
платува пензиjата, не ja менува положбата, бидегйи полномошникот

I
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не е ништо друго, туку лице кое од името на тужителот би ja при
мал пензиjата, а тоа е рамно како да е исплатена на тужителот во
странство, што е спротивно на цитираниот законски пропис",

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, во Скопjе, У. бр.
1505/70 од 12-V-1970 година).

6. Органет за поередуватье на трудот не е надлежен да решава
за врайан,е на неправилно примена сума на име паричен надоместок
од работникот. Дури откако надлежниот орган ке установи со ко
нечно решение дека работникот неправилно примал таков надо
месток, тогаш ке може со тужба преку надлежниот редовен суд да
се бара врвйазье на неправилно примената сума.

о д об раз л о ж е н и е т о:
"Што се однесува до неправилно примената сума на име

паричен надсместок во износ од 138,224 динари, ово] суд нагде дека
тужениот орган односно првостепениот орган не бил надлежен да
решава за врайан,е на оваа сума од страна на тужителот, бидеjkИ
за тоа е надлежен да решава редовниот суд. Ако тужителот не сака
да ja врати ова а примена сума и откога со конечно решение ke биде
установено дека неа неправилно j а примил, тогаш Заводот за врабо
TYBallie на работници BpakallieTo на неправилно примената сума на
име паричен надсместок може да ja бара со тужба пред надлежниот
редовен суд."

(Пресуда на Врховниот суд на Македонига. У. бр. 532/63 од
5-IX-1963 година).

7. уелов от во една календарска година да е поминато наjмалку
7 месеци во работен однос со полно работно време како зеиюделски
работник е исполнет и кога дел од TOj период е поминат во работен
однос пред наполнтваэьето на 15-годишна возраст, затоа што ово]
дел (пред 15, години) не се смета во стаж на осигуруваlЬето по
чл. 162 од ОЗПО, но не е пречка другиот дел поминат по 15-гоцишна
возраст да се утврди во стаж на ееигурувазьето, иако е покус од
7 месеци (без претходниот дел од пред 15 години), чл. 135 став 1, во
врека со чл. 162 од ОЗПО.

о д об раз л о ж е н и е т о:
,,3а првиот период од 5-IX-1949 до 15-П-1950 година нема за

конска пречка во смисла на чл. 135 став 1 од Основниот закон за
пензиско осигуруватье, бидейси не е спорно дека тужителот бил мо
мок ОД 1 ма] 1949 година, без прекини до 15-П-1950 година, дека е
роден на 5-IX-1934 година, дека наполнил 15 години на 1-IX-1949
година. Според цитираниот пропис ваков стаж се признава како

28 Збирка на судски одлуки 433



стаж на осигуруван-е ако траел наjмалку 7 месеци во една кален
дарска година, а од наведеното се гледа дека неговист работен однос
траел повеко од 7 месеци, т. е. од 1 ма] 1949 до 15-П-1950 година,
што значи условот од ово] пропие е исполнет, TOj бил во работен
однос 8 месеци, а колку од овие месеци треба да му се признае
постои ограничуван-е не врз основа на ово] пропие, туку врз основа
на чл. 162 од ОЗПО, по ко] пропие во пензиски стаж не се сметаат
периодите поминати на работа до 15 години од животот, како што
е правилно постапено од првостепениот орган, делеjки го OBOj пе
риод, како момок, на стаж од пред Гб-годишна возраст и по Гб-го
дишната возраст. Во ово] дел немало основ во ревизиjа да се пре
права првостепеното решение."

(Пресуда на Врховниот еуд на Македонига, во Скопге, "У. бр.
476/69од 21-V-1969 година).

8. Условот предвиден во одредбата на чл. 154, ст. 1, точ. 4 од
Основниот закон за пензиско оеигуруватье, а имено, дека осигуре
никот во вршен.ето на саместошвта деjност не вработувал во од
делни години проеечво повейе од 5 лица, изземазйи ги децата кои
ка] него работат на тие работи, се однесува не само на оеигуреникот,
туку и на неговиет брачен другар или дете.

Од образложението:
"Во конкретниов случаj спорно е дали има законски услови

времето поминато во вршетье на занаетчиска дегиост во дуканот на
евогот татко пред 15-V-1945 година да му се признае на тужителот
во посебен стаж, со оглед на одредбата на чл. 154 од Основниот
закон за цензиско осигуруватье. Конкретно, примено е дека таткото
на тужителот во CBOjOT занаетчиски дукан вработувал во одделни
години просечно повейе од пет лица, изземалки го од тоа тужите
лот, а што е пречка за признаватье на времето во посебен стаж, сог
ласно со одредбата на чл. 154 етав 2, во врска со одредбите на
точка 4 од првиот став на истиот член.

Правилно е правното становиште на тужениот орган во смисла
на тоа дека за засметува1Ье на време во посебен стаж на дете кое
заедно со осигуреникот (неговиот татко) вршел самостотна дегиост е
потребно, покраj другото, да е исполнет и условот од чл. 154 став 1
точ. 4 од цитираниот закон. Имено, нужно е во односниот дукан на
таткото да не биле врабогувани во одделни години просечно повейе
од пет лица. Точно е дека во вториот став од горната одредба не е
изрично предвидено дека OBOjзаконски услов се однесува не само
на осигуреникот (носителот на фирмата), туку и на неговото дете и
брачниот другар, но до ваков заклучок се доага врз основа на ло
гична интерпретацига на цитираната законска одредба. Имено, според
мислен-ето на ово] Суд, одредбата од вториот став на член 154 е
поврзана со одредбата од првиот став. Со други зборови, оваа од
редба не може да се гледа изолирано. Ако се застане на спротивно
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становиште, т. е. ако за детето односно брачниот другар не се бара
означениов услов во врска со броjот на вработените лица во само
стотна деjност на носителот на фирмата, тогаш тие би биле дове
дени во поповолна положба во споредба со носителот на фирмата,
што секако не можела да биде интенциjа на законодателот."

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, во Скопjе, У. бр.
2191/71 од 16-ПI-1972 година).

9. Времето пред 15-V-1945 година, поминато во вршен,е на
саиоегоша шивачка деjност во своют дом, не може да се признае
во посебен стаж, штом за вршетьето на овав делвест немало про
писно регистрирана фирма, во емисла на чл. 154 етав 2 од ОЗПО.

о д о бра зло ж е н и ет о:
"TBpдeIЬeTo на тужителката во тужбата дека имала стручна

спрема за таква деjност, во конкретниов случа] не е спорно, туку
е спорно само дали дегиоста [а вршела врз основа на регистрирана
фирма, како еден од условите од член 154 од О3ПО.

Од списите по делото и од исказите на сведоците не се гледа
дека тужителката имала регистрирано фирма за танва деjност, туку
само се тврди дека се занимавала со шивачка дегиост во евогот дом,
покраj редовната домакинска работа. Тужителката се повикува на
тоа дека имала одобрение за вршеьье на таква деjност и дека тоа
било изгубено за време на бомбардираIЬето во 1941 година на гра
дот Ш. Мегутоа, за карактерот на ова одобрение, неговата содржина
и на што се однесува, тужителката не дава никакво обjаснение,
ниту предлага доказ за тоа, па ова неjзино тврдетье не може да се
земе како унажуватье дека тужителката имала регистрирана фирма
за шивачка деjност, каква што се барала според тогашните прописи
за таква деjност."

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, во Скопjе, У. бр.
2219/67 од 3-IV-1968 година).

1а. За признаватье во посебен стаж, во смиела на 'Чл. 154 став 2
од ОЗПО, на дете или брачен другар времето што пред 15-V-1945
голина го помивале во вршетье на еамостоша деjност, за Koja била
ПРОПИIПанаодредена стручна спрема, доволно е овие лица да по
ложиле и само калфински испит.

Од образложението:
"На тужителот со оспореното решение не му било признато во

посебен стаж, во смисла на чл. 154 став 2 од О3ПО, времето од
5-V-1939 до 31-ХII-1943 година, што го поминал во, вршетье на само
стотна деjност во дуйанот на свогот татко, од причини што немал
положен маjсторски испит.
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Ту)Кителот со ту)К6а за управен спор Ja оспорил законитоста
на решението, наведувазки дека имал стручна спрема, бидегйи иако
немал положен магстореки испит, имал положен калфински испит.

Судот J а уважил тужбата од следните причини:
Неспорно е дека за односната занаетчиска деjност се барала

определена стручна спрема, а спорно е дали тужителот j а имал таа
спрема. Тужената страна примила дека за вршетье на односната
деjност, односно за признаваьье во посебен стаж на спорното време,
е нужно односното лице да имало положен маjсторски испит, па
бидейси магсторскиот испит тужителот го положил дури на 31-1II-1943
година, затоа времето до оваа дата на тужителот не му е утврдено
во посебен стаж. Мегутоа, според наогагьето на ово] Суд, погрешно
е правното становиште на тужената страна во врека" со стручиата
спрема на тужителот, Имено, кога станува збор за занаетчиска деj
ност, во смиела на погоре цитираната законска одредба, треба да
се земе дека брачниот другар, одно сно детето. на сопственикот на
дуканот ги исполнува условите по однос на стручната спрема не
само тогаш кога имале положен ма] стореки испит, туку И тогаш
кога имале положен и калфински испит во соодветниот занает,
следователно времето поминато во занаетчиска деjност по поло)Ке
ниот калфински испит може да им се признае во цензиски стаж,
ако ги исполнуваат и другите со закон предвидени услови."

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, во Скопjе, У. бр.
2374/67 од 27-II1-1968 година).

11. Повреден е законет на штета на тужителот кога е огла
сено за ништавно решението на комисиjата за утврдувазье на рабо
тен и посебен стаж при општинскотособрание, со кое на тужителот
му биле признаени извеени временеки периоди во посебен стаж
по член 31 и член 32 од Занонет за пензиско ееигуруван,е, а поради
тоа што, наводно, не постоело баран.е од тужителот. Кога од спи
сите се гледа дека тужителот учествувал во постапката и поднесу
вал податоци за признаватье на односното време во посебен стаж,
се смета дека постои баран-е за признаватье на времето во посебен
стаж, па затоа не се иеполнети условите за огласуватье на однос
ното решение за ништавно.

о д об раз л о ж е н и е т.о:
"Според член 266 став 1 точка 4 од Законот за општата управна

постапка, предвидено е дека за ништавно се огласува решението
што е донесено од орган без претходно баратье од странката, а на
кое решение странката не дала согласност дополнително изрично
или молчаливо.

Од списите по предметот се гледа дека во управната постапна
странката учествувала и давала податоци за признаван-е на посебен
стаж, па и кога не би имало претходно баран-е од странката со
неjзиното допелнително изрично учествувагье во. постапката за ут
врдуватье на посебен стаж, произлетува дека не се исполнети усло-
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вите од чл. 266 ст. 1, точ. 4 од Законот за општата управна по
стапка, дека органот го повредил законот кога обжаленото првосте
пено решение го огласил за ништавно. "

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, во Скоп]е, У. бр.
256/65 од 21-IV-1965 година).

12. За иеполнувалье цензусот на работата од чл. 156 став 1
точ. 1 од озпо од наjмалку 5 години поминати во работен однос,
се признава и времето поминато во работен однос и по 1-1-1965 го
дина, со тоа што во посебен стаж се заеметува само онолку време
на самостошо вршетье на занаетчиска деjност, колку што осигуре
никот поминал во стаж на оеигуруван.е во периодот од 15-V-1945
до 31-ХIl-1964 година.

О Д об раз л о ж е н и е то:
"Посебниот стаж на занаетчиската деjност било ка] татко,

било под сво] а фирма, на тужителот не му е утврдено од причина
што немал помина то на] малку 5 години стаж на осигуруваьье по
15-V-1945 година. Мегутоа, во списите се наога потврда од 18-VII-
1968 година, под бр. 535, издадена од Земjоделската задруга "Слога"
во Г., во Ko.ja се тврди дека тужителот бил на работа во истата
Задруга како висококвалификуван маjстор-ковач во времето од,
1-П-1963 до 9-VI-1968 година, со месечен личен доход од 500 динари.
Ово] стаж на осигуруватье изнесува 5 години, 4 месеци и 9 дена.
Следователно, условот од чл. 156 став 1 точ. 1 од Основниот закон
за пензиско осигуруван-е е исполнет, т. е. тужителот по 15-V-1945
година поминал наjмалку 5 години во работен однос. Неосновано
првостепениот и тужениот орган сметаат дека за исполнуватье на
ово] услов од на] малку 5 години треба да се зема предвид само
стажот на осигуруван-ето по 15-V-1945 до 31-ХII-1964 година. Toj
стаж во ово] период се зема само за одредуван,е на времето колку
на осигуреникот ке му се признае во посебен стаж од времето по
минато на самостотна занаетчиска деjност, т. е. онолку време од
таквата дегиост колку што осигуреникот поминал во стаж на оси
гуруваьье во период от од 15-V-1945 до 31-ХП-1964 година. Тужителот
во ово] период поминал 1 година и 11 месеци стаж на осигуруваьье
и толку треба да му се утврди во, посебниот стаж од самостотна
деjност. А за условот од наjмалку 5 години поминати во стаж на
осигуруван,е таков стаж се засметува и по 31-ХП-1964 година, т. е.
и стаж от од 1-1-1965 до 9-VI-1968 година."

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, во Скопjе, 'У. бр.
2700/70 од 31-1II-1971 година).
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13. Времето поминато во вршетье на еамоетоша занаетчиска
деjност пред 15 Maj 1945 година во странство не се признава во
посебен пензиски стаж.

О Д об раз л о ж е н и е т о:
"Спорно е дали на тужителот треба да му се признае во

посебен стаж времето што го поминал во вршетье на самосгозна
занаетчиска дегиост од 1928-1935 година во Чехословачка.

Според чл. 156 од Оеновниот закон за пензиско осигуруван-е
предвидено е како посебен стаж да се пресметува и времето поми
нато во вршетье на самостоша дегиост пред 15-V-1945 година на
териториjата на Jугославиjа во свогство на занаетчиjа.

Од погоре означениот законски пропие произлегува дека ор
ганот не го повредил законот кога го одбил баразъето на тужителот
да му го признае во посебен стаж времето што го поминал во вр
шен-ето на самостотна занаетчиска деjност надвор од границите на
Jугославиjа односно во Чехословачка, пред 15-V-1945 година."

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, во Скопjе, 'У. бр.
1642/68од 18-IX-1968 година).

14. Кога осигуреникот непосредно од членство во селанска
работна задруга отишол во JHA па отслужуватье на редовниот кад
ровски рок, тогаш рокот од 6 месеци, во KOj то] требало да стапи
повторно во работен однос, односно да му се призави на надлежниот
завод за вработуван,е на работници заради вработуван,е, за да има
услови времето поминато во членство во задругата да му се звомета
во посебен стаж, треба да се смета од денот кога престанала обjек
тивната пречка, имено од денот на врайатьето од воювата,

Од образложението:
"Со цитираното првостепено решение, кое е потврдено со

оспореното решение, покраj другото, на тужителот не му се утвр
дени во пензиски стаж временските периоди и тоа: од 6-V-1947 до
28-VIII-1947 година и од 1-Ш-1949 до 26-IX-1952 година. Ова затоа
што не биле исполнети односните законски услови.

Не е спорно дека тужителот во горниот временски период
бил член на една ееланска работна задруга. Во истата стапил не
посредно од работен однос. Спорно е дали е исполнет и вториот
услов од одредбата на чл. 159 од ОЗПО за засметуван.е на ова време
во посебен стаж, конкретно: по истапуватьето од членство на за
другата дали тужителот повторно стапил во работен однос во рок
од 6 месеци, или во истиот рок се при]авил во Зяводот за врабо
туван,е на работници заради вработуваьье. Точно е дека тужителот
по истапувагьето од членство од односната селанека задруга во озна
чениот рок се при]авил во односниот завод. Мегутоа, тужителот
тврди дека веднаш по истапуватьето од членство во задругата, кон
кретно на ден 27-IX-1952 година, отишол на отслужуватье на воениот
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рок во JHA. Во вогската останал до ll-VI-1953 година, кога бил
отпуштен како привремено неспособен. По врайаььето од вогската
тужителот останал дома, никаде не отишол на работа, бидеjки бил
со слабо здравjе. Повторно отишол во JHA во месец март 1956 го
дина и останал во вогската до 24-IX-1958 година.

Според мислен-ето на ово] Суд, за да може да се донесе пра
вилно решение за спорното време, нужно е да се дополни постап
ката со тоа што ке се извиди и установи - дали тужителот по
врайаььето од вогската. на ll-VI-1953 година, во рок од 6 месеци му
се при] авил на надлежниот завод за вработуватье на работници,
заради вработуватье. Ако се установи дека стои оваа околност, или,
евентуално, во истиот рок тужителот да стапил во работен однос,
тогаш ОВО] рок треба да се смета од денот кога тужителот се вратил
од вогска како привремено неспособен, а не од денот кога ja на
пуштил задругата заради отслужувагье на воениот рок. Ова затоа
што повикуватьето на служетье на воениот рок е обjективна пречка,
поради ко] а тужителот не можел да се вработи, односно не постоел
законски основ за приj авуватье на надлежниот завод за вработу
ван-е на работници заради вработуваьье."

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, во Скопjе, У. бр.
2253/71 од 20-IV-1972 година).

15. По истекот на роковите од чл. 184 од Основниот закон за
пензиско оеигтртватье може да се поднесе бараlЬе за признаввзье
на стаж врз основа иззави на сведоци во случаj кога оригиналните
документи за то] стаж изrореле во пожар што настанал по истекот
на роковите од чл. 184 од ОЗПО.

Од образложението:

"Судот смета дека е нужно да се прибави доказ: кога на
станал пожар от и со оглед на тоа да се цени дали тужителот можел
пред истекот на роковите од чл. 184 од ОЗПО да бара утврдуватье
на спорниот период со сведоци, доколку пожар от настанал пред
роковите од чл. 184 од ОЗПО и во таков случаj баран-ето би му
било неблаговремено и одлуката на првостепениот и тужениот орган
би биле правилни. Метутоа, доколку ложарот настанал по ист екот
на роковите од чл. 184 од ОЗПО, баран-ето би било благовремено
и во таков случаj нема место на примената на член 184 од ОЗПО
за придржуваьье на роковите, бидеjки тужителот сметал се до по
жарот дека постоjат оригинални документи и дека во секо] момент
може да се здобие со оригинален документ за доказ на спорниот
период во стаж. По пожар от, ко] настанал по истекот на роковите
од чл. 184 од ОЗПО, таква можност за здобивагье на оригинален
документ не постои и то] период може да се докажува со сведоци,
под услов тужителот да докаже дека пожар от настанал по истекот
на роковите од чл. 184 од ОЗПО. При повторното решаван-е ке
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треба да се прибави доказ за времето кога настанал пожар от, во
ко] изгорела и оригиналната документацига, за доказ на спорниот
стаж на тужителот."

(Пресуда на Врховниот суд на Македонига. во Скопjе, У. бр.
115/72 од 10-V-1972 година).

16. Кога постоjат опредени писмени дока зи од кои може да
се види дека осигуреникот вршел одведена еаиоетоша деjност што
ja бара да му се признае во пензноки стаж, без оглед на тоа што
со пив не се покажтва паполно точно од кога до кога таа деjност
ja вршел, целосно утврдуватье на сите неопходни факти може да се
врши и со иззави на сведоци, во ко] случаj не може да се смета
дека се работи за баразье за YTBpДYBalЬe на цензиени стаж врз
основа па изтави на сведоци, па не доага до примена на чл. 184 став
1 од ОЗПО.

О Д об раз л о ж е н и е т о:

"Погрешно наога органот дека во случатов се работи за бара
lЬe за утврдуватье на посебен стаж со изj ави на сведоци и дека,
со оглед на тоа дека тужителот баразъето го поднел на 13-XII-1988
година, во смисла на чл. 184, став 1 од ОЗПО тоа треба да се от
фрли како неблаговремено поднесено. Според наогатьето на ово]
Суд, кога постогат одредени писмени докази од кои може да се
види дека осигуреникот во. спорното време вршел одредена деjност,
без оглед на тоа што со нив не се докажува сосема точно од кога
до кога таа деjност е вршена, потполно утврдуватье на сите неоп
ходни факти може да се врши и со изjави на сведоци и во то]
случаj не може да се смета дека се работи за баран-е за утврду
ван-е на пензиски стаж со изj ави на сведоци, па не доага до примена
чл. 184, ст. 1 од ОЗПО.

Во правната работа на тужителот токму се работи за таков
случаj. Од списите се гледа дека тужителот поднел овластуватье
од Среското начелство во. град В. бр. 4434, од 24 jуни 1936 година,
за вршеьье на селско-мешовита трговиjа во. У., во смиела на чл. 99
од Заковот за дуйаните. Исто така, поднел удостоверение бр. 1059
од 25-XI-1941 година, од Мировченската селска општина - дека
е затечен на 1 април 1940 година како трговец на ситно, како и
удостоверение од Софиската трговско-индустриска комора, од 19 ма]
1942 година, со кое се тврди дека трговскиот дуйан на П. К. Н. од
с. М. бил регистриран во трговскиот ретистар на Претставителството
на Скопека и Витолека област под бр. 247 од 19 ма] 1942 година.
Овие документи укажуваат дека тужителот вршел трговска деjност
на ситно и продажба на алкохолни пиj алаци на мало и како такви
се писмени докази кои даваат основи за утврдуваььето на пензискиот
стаж по основ на вршеььето на таа деjност. Точното време за кое е
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=ршена де[ност и дали е вршена може, во ваков случа], да се
утврдува со распит на сведоци, но во случа] ов не се работи за
утврдуван,е на пензиски стаж само врз изj ави на сведоци. "

(Пресуда на Врховниот суд на Македонига. во Скопjе, У. бр.
2471/71 од 24-П-1972 година).

17. По член 184, став 2 од Основниот закон за пензиско оси
ГYPYBalЬe,рокот од една година од повторното стапгввн,е во работен
однос на лице кое било без работа на 1-1-1965 година се засметува
од денот кога таквото лице стапило повторно на работа по 1-1-1965
година а не од ден от на поднесуваlЬето на баратьето за YTBpДYBalЬe
на пензиски стаж врз основа на иззави на сведоци.

Од образложението:
"Со оспореното решение е повреден законат на штета на ту

жител от, бидегйи не е проверено дали се исполнети условите од
чл. 184 став 2 од ОЗПО, во смиела до кога тужителот бил без
работа по 1-1-1965 година и кога стапил на работа во училиштето.
Од приложената потврда кон тужбата, во кога се тврди дека е на
работа во Централното основно училиште во д. М., не се гледа од
кога тужителот е на работа во тоа училиште. При повторното ре
шаваьье ке треба да се провери состоjбата за работниот однос на
тужителот од 1-I-1965 година до поднесуван.ето на баразъето _
30-VI-1970 година, за да може да се цени дали го запазил рокот од
една година од повторното стапуваььв во работен однос. Без таква
проверка не може да се цени благовременоста на баратьвто, во смиела
на став 2 на член 184' од ОЗПО."

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, во Скопjе, У. бр.
415/72 од 10-V-1972 година).

18. Одредбите на чл. 205 и 206, ст. 3 од озпо, според кои
правата утврдени со реIUение донесено во обновена постапка според
ст. 1 и 2 од иетите членови, припагаат односно течат од првиот
ден на наредниот месец од денот на поднесеното баратье за обнова
на постапката, односно од денот на ДOHecYBalЬeToна ново решение
ако е постапката пекрената по службена должноет, немаат прим ена
доколку се исполнети Условите за примена на одредбите на чл. 249
-252 од Законет за општата управна постапка.

Од образложението:

"Со оспореното решение на Републичкиот завод за социтално
осигуруваты, во Скопjе, одбиена е како неоснована жалбата на ту
жителката, изjавена против решението на Комуналниот завод за
социтално осигуруван,е во. Скопjе, со кое и е одбиено баразъето за
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зголемуван,е на семегиата пензита врз основа на примениот износ
на летачкиот додаток, и тоа за периодот од 1-I-1965 до 31-ХII-1968
година.

Против второстепеното решение тужителката поднесе тужба
до ово] суд И започна управен спор, па во тужбата предложи оспо
реното решение да се поништи,

Судот тужбата ja уважи, оспореното решение го поништи и
предметот го врати на повторно разгледуван-е и одлучуватье, од
следните причини:

"Од списите е видно дека тужителката со евогог поднесок
упатен до Комуналниот завод за социтално осигуруваььево С., каде
што е примен на ден 22-VII-1969година, барала да се .донесе реше
ние со ретроактивно деjство од 31-ХII-1964 година до 1-1-1968 го
дина, при што да се внесе во пензискиот основ правилниот износ
на летачкиот додаток од 240,00динари месечно, наместо 120,00ди
нари, како што погрешно било пресметано при преведувальето на
пензигата со важност од 1-I-1965 година па наваму. Ова баран-е на
тужителката, всушност, претставува баран,е за обнова на постапката.
Пригоа тужителката навела дека при новото преведуваьье, односно
при новото пресметуваlliе на повисокиот износ на летачкиот дода
ток, е установено дека при преведуватьето со важност од 1-I-1965
година не било извршено пресметуваььето на летачкиот додаток во
определениот износ од 31-ХП-1964година. Во жалбата против прво
степеното решение П. бр. 6109 од 19-XI-1969 година, тужителката
навела и тоа дека за погоре укажаната грешка разбрала во jули
1969 година, кога била во Државниот секретариjат за народна од
брана и кога добила потврда за висината на летачкиот долаток.

Со оглед на изложеното, а доколку се исполнети условите за
обнова на постапката од чл. 249, 250 и 252 од Законот за општата
управна постапка, нема пречка соодветната висина на летачкиот
додаток од 240,00 динари на тужителката да и се внесе во пен
зекиот оенов и со оглед на тоа да и се одреди нов, повисок износ,
на, семегиага пензиjа, со важност од 1-I-1965 година, согласно чл. 257
од Законат за општата управна постапка.

Тужителката добила потврда под бр. 419337од 19-VII-1969го
дина, од кога се гледа дека летачкиот додаток на ден 31-ХII-1964
година изнесувал 240,00динари. Оваа потврда тужителката ja до
била на ден 19-VII-1969година, а по три дена, т. е. на 22-VII-1969
година, таа потврда му j а предала на Комуналниот завод за соци
jално осигуруваьье во Скопге со баран-е за обнова на постапката.
Според тоа, тужителката баразъето за обнова на постапката го под
нела во законскиот рок од член 252 од Законет за општата управна
поетапка, па со оглед на наведената потврда, а врз основа на чл.
249, ст. 1 точ. 1 од Законот за општата управна поетапка, следува
да се изврши обнова на постапката и на тужителката да и се
признае повисок износ на семе]на пензиjа, сметано од 1-1-1965го
дина па наваму.

До примена на одредбите од чл. 205 и чл. 206 од Основниот
закон за пензиско осигуруватье може да доjде само тогаш ако нема
услови да се применат одредбите на чл. 249--252 од Законот за оп
штата управна постапка. Доколку се исполнети условите за примена
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на овие одредби од Законот за општата управна постапка, тогаш
не можат да догдат до примена одредбите на чл. 205, ст. 3 и на
чл. 206, ст. 3 од Основниот закон за пензиско осигуруван,е, според
кои одредби правата утврдени со реll1ението донесено во обновената
постапка да припаfаат од првиот ден на наредниот месец од денот
на поднесуватьето на баратьето за обнова на постапката, односно од
денот на донесуван.ето на решението во обновена постапка поведена
по службена должиост.

Тужениот орган во образложението на оспореното решение се
повикал на одредбите на чл. 205 и чл. 206, ст. 1 и 2 од Основниот
закон за цензисно осигуруван,е, а ништо не говори зошто не ги
применил сооцветните одредби од чл. 249-252 од Законот за оп
штата управна постапка, иако бил должен тоа да го стори."

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, во Скопjе, У. бр.
1022/70 од 23-ХII-1970 година).

19. Не постои работен однос мегу тужителот и неговиет ро
дител, иако живеел во одделно домайинство, кога то] располагал
со стоката и парите во книжарскиот дуl{ан на неговиот родител,
како со ево] дуl{аR.

Од образложението:
.Второстепената комисиjа, сдбивагйи [а жалбата на тужите

лот против првостепеното решение и потврдуваjки го тоа како пра
вилно, не го повредила законот на штета на тужителот. Правилно
нашол тужениот орган дека тужителот не бил во работен однос
во книжарницата на неговиот татко односно магна, на чие име се
водела книжарницата през времето во прашаьье, бидеjки од иска
зите на сведоците се гледа дека тужителот, како син на носителот
на фирмата, се однесувал во книжарницата како спрема ево] дукан,
располага[йи со стоката и со парите како со свои, што не би бил
случа] ако то] беше во рабатен однос со своите родители.

Окалнаста што то] се одваил и отишол да живее во друг
стан, откако се оженил, не може да се третира како влощуватье на
аднасите мегу нега и неговите радители, биде[йи во го] случа] не
би му дозволиле да работи ваапшто во книжарницата. Тоа одделу
BalЬe е ва врска со женидбата и неслагазъето на неговите родители
со жената на тужителат, а не са него лично, во прилог на кое збо
рува факгот дека то] останал ва книжарницата и по женидбата
и одделувагьето од родителите за да живее во друг стан, располагагйи
со книжарницата кака со свс[а.

Врз основа на изложеното и чл. 24 од Заканот за пензиска
осигуруван,е, ва врска со чл. 3 од Законот за работните односи, пра
вилно е одлучено са оспореното решение, кога е натдено дека ва
конкретниав случа] нема работен однос."

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, ва Скопjе, У. бр.
1431/64 од 25-I-1965 гадина).
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20. На лице кое било службеник во бившата jугословенска.
воюва се до 6-IV-1941 година, треба да му се смета дека работниот
однос му престанал поради укинуваlЬе или престанок на работата
во воево надлештво на 6-IV-1941 година, па доколку времето од
6-IV-1941 до 15-V-1945 година е поминато надвор ,ОД работен одпос,
треба да се смета дека се исполнети условите тоа време да му се
УТВРДиво посебен стаж.

Од образложението:
"Според чл. 33, ст. 1, точ. 3 од Законот за пензиско осигуру

ван.е, во пензиски стаж, како посебен стаж, се смета временскиот
период ко] осигуреникот - jугоеловенски државj анин го поминал
надвор од работен однос во раздобjето од 6-IV-1941 до 15-V-1945
година, ако работниот однос му престанал поради укинуваьье или
престанок на работа на цивилно или воено надлештво или установа,
или воено претприjатие, во кое бил на работа односно на должност.

Со оспореното, како и со првостепеното решение, на тужителот
му е утврдено во работен стаж времето од 1-Х-1938 до 6-IV-1941 го
дина, како на службеник во бившата jугословенска вотска. Од ова
произлегува заклучок дека работниот однос на тужителот, што го
имал како службеник во бившата jугословенска вогска, му преста
нал на 6-IV-1941 година поради престанок на работата на военото
надлештво во кое бил на должност, а што уследило од самата оку
пациjа на нашата земjа. При ваква положба, доколку спорниот вре
менски период од 10-IV-1941 (односно од 6-IV-1941) до 15-V-1945 го
дина тужителот стварно го поминал наднор од работен однос од
причините наведени во цитираната законска одредба, ке треба да
се смета дека се исполнети условите тоа време да му се утврди во
посебен стаж."

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, во Скопjе, У. бр.
857/64од 1-П-1965 година).

21. На осигурениците од член 33, точка 6 од Занонет за пен
зиеко веигуруван.е им се признава во пензиски стаж, покраj времето
од ово] пропие, И времето по 15 ма] 1945 година, во кое не биле
преземени во држввна служба, а стапиле во служба до KpajoT на
1945 година - чл. 35, ст. 1 од Законет за пензиско осигуруваlЬе.

О Д об раз л о ж е н и е т о:
"Според чл. 35, ст. 1 од Законот за пензиско осигуруватье е

предвидено дека на осигурениците - бивши државни службеници
кои по 15 ма] 1945година не биле преземени во служба, им се смета
во пензиски стаж времето од престануван.ето на службата до по
вторното стапуватье во служба, ако повторно стапиле во служба до
нрагот на 1945година.
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Кога управниот орган установил дека тужителката со решение
бр. 39317 од 28 ноември 1942 година на квислиншкото недикевско
Министерство за просвета во Бесград била административно пензио
нирана како учителка и дека по. ослободуван-его на 1 септември 1945
година повторно стапила во служба како учителка, - го повредил
законот кога времето од 15 ма] 1945 година до 1 септември 1945
година не и го признал во посебен стаж."

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, во Скопjе, У. бр.
935/61 од 17-XI-1961 година).

22. Времето поминато на воена должвост во воjните од 1912до 1920
година му се засметува во пензиски стаж на осигуреник ако се ис
полнети односните услови, без оглед на тоа дали односното време
му е пресметано ва тужителот како време поминато на отслужтван-е
ва редовниот кадровски рок, бидеjки е битно тоа да е поминато на
воена должност.

о д об раз л о ж е н и е т о:
"Не е спорно дека во ово] временеки период тужителот бил

воjник во бугарската армиjа.
Според чл. 37 од Законот за пензиско осигуруватье, време по

минато на воени должности во воjните од 1912 до 1920 година му
се признава во пензиски стаж на осигуреник ко] непосредно пред
тоа бил во работен однос, а ако не бил во работен однос непосредно
пред стапувагьето на воената должност, може да му се признае во
посебен стаж танво време ако има наjмалку 15 години работен стаж.
Непосредно пред стапуваььето на воена должиост тужителот не бил
во работен однос, и ПО то] основ ова време не може да му се утврди
во посебен стаж. Мегутоа, дали има наjмалку 15 години работен
стаж - тоа не е испитано, иано е тоа битно за правилно решаван-е
по однос на ово] временски период. Имено, ако тужителот има ра
ботен стаж наjмалку 15 години, а при неспорен факт дека во пе
риодот од 1915 до 1917 година бил на воена должност, во таков
случаj треба да се смета дека се исполнети законските услови, пред
видени во погоре цитираната законска одредба, за да може тоа
време да му се утврди во посебен стаж. Притоа, без важност е дали
тоа време му е пресметано на тужителот како време поминато на
отслужуван.е на редовниот кадровски рок. Битно е да е поминато
на воена должност и да се исполнети посебните услови пропишани
за признаван-е во посебен стаж."

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, во Скопjе, У. бр.
3011/64 од 26-V-1974 година).
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23. Времето поминато како член на СРЗ се признава во пен
зиски стаж како посебен стаж по чл. 23 од Законет за пензиско
оеигтрувазье, а не како работен стаж, и тоа време не може да се
смета при пресметнтватьето на потребниот работен стаж, навршен во
последните 10 години пред влегтван.ето во сила на эаконот, во
смиела на чл. 20, ст. 1, точ. 2 од OBOj закон.

Од о б р а з л о ж е н и е т о:
"Според чл. 242, ст. 1 од Законот за пензиско осигуруваьье,

за стекнунан-е право на неполна пензиj а е потребно, поира] другите
услови, лицето на територигата на Jугославиjа во последните 10 го
дини пред влегувагьето во сила на ово] закон да има наjмалку 5
години работен стаж, или во ко] И да било непрекинат петгодишен
период во тие последни 10 години го исполнило потребниот работен
стаж во смисла на чл. 20, ст. 1, точ. 2 од ово] закон.

На денот на влегувагьето во сила на Законот за пензиско
осигуруваьье тужителот не бил во работен однос, ниту имал оства
рено право на неполна старосна пензиjа според поранешните про
писи - во смисла на чл. 233 ст. 1 од ово] закон. Во пензиски стаж
на тужителот му е признато времето од 31 година, 1 месец и 25 дена.
Со оглед на ова, а согласно со погоре цитираната законска одредба,
тужителот, за да стекне право на неполна пензиjа според ово] закон,
потребно е на териториjата на Jугославиjа да има одреден работен
стаж во последните 10 години пред влегуватьето во сила на Законат
за пензиско осигуруватье.

На териториjата на Jугославиjа во последните 10 години, пред
влегуваььето во сила на Заканат за пензиско осигуруваrье, тужите
лот има работен стаж од само 1 година, 11 месеци и 14 дена, време
поминато во работен однос од 16-1II-1948 до 30-VI-1948 година, од
20-VШ-1948 до 20-XI-1948 година и од 1-II1-1953 до 30-VII-1954 го
дина. Поради тоа што во ово] времнески период нема наjмалку 5
години работен стаж, ниту го има во ко] и да било непрекинат пет
годишен период во тие последни 1О години потребниот работен
стаж во смисла на чл. 20, ст. 1, т. 2 од споменатиот закон, за тоа
тужителот не ги исполнува условите за стекнуван,е право на не
полна пензиjа, предвидени во чл. 242, ст. 1 од Законот за пензиско
осигурчван,е.

Приговорот на тужителот дека времето поминато како член на
СРЗ од 1-Ш-1949 до 1-П-1953 година, кое му е признато во пензиски
стаж, треба да му се смета во работен стаж и дека со ова време
има работен стаж од наjмалку 5 години во последните 10 години
пред влегуватьето во сила на Законот за пензиско осигуруватье, а
во врска со тоа и дека ги исполнува условите за стекнуваьье право
на неполна пензиjа - е неоснован. Времето поминато како член на
СРЗ се признава во пензиски стаж како посебен стаж, а не како
работен стаж, па тоа време не може да се смета при пресметуваrьето
на потребниот работен стаж, навршен во последните 10 години пред
влегуватьето во сила на Законот."

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, во Скогпе, У. бр.
734/62од 18-VI-1972 година).
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24. Личниот доход на аптекар, остварен за време на дежур
ството, не се зема предвид при утврдувап.ето на пензискиот оенов,
бидеjliи не е остварен во случаите и под условите предвидени во
чл. 43 до 46 од Основниот закон за работните односи. (Сл. л. на СФРJ
бр. 43/66)во врека со чл. 1, ст. 1, и 2 од Основниот закон за личниот
доход, ко] служи за утврдувап.е на пензискиот оенов ("Сл. лист на
СФРJ" бр. 29/66).

Од образложението:
"Во случа]ов спорно прашан-е е дали износот на личниот доход

што тужителот го примил на име дежурство треба или не треба да
влезе во пензискиот основ, од ко] му се одредува месечниот износ
на старосната цензига. Спорното прашаьье, според мислен-ето на ово]
Суд, се регулира со чл. 1, ст. 1 и 2 од Основниот закон за личниот
доход, ко] служи за утврдувалье на пензискиот основ ("Сл. лист на
СФРJ" бр. 29/66), каде што е речено дека за утврдуваьье на пен
зискиот основ, во смисла на Основниот закон за пензиско осигу
руваьье, се зема личниот доход што го примил работникот врз основа
на резултатите од работата, постигната на своето работно место,
според оснавите и мерилата утврдени са општиот акт на рабатната
организацига, и дека личниот дахад остварен са рабата во времето.
подалга од палното рабатна време се зема за YTBpДYBalЬe на пен
зискиат аснав само ако таквата рабата е извршена ва случаите и
под уславите предвидени од чл. 43 да 46 од Оснавниат закон за
рабатните односи. Личниат дохад што. тужителот га примил на име
дежурство, несомнена е личен доход, ко] е примен за рабата што jа
вршел надвар ад полното -- редавната работно време, што.значи дека
то] личен доход може да догде предвид за вклучуваьье во пензис
киат аснав сама ако е примен ва случаите и под условите на пагоре
спомнатите одредби на Оснавниат закон за работните односи. Спа
ред наогатьето на ово] суд, дежурството. ва аптека не е вид на ра
бата ко]а е извршена ва случаите и пад условите предвидени во
чл. 43 да 46 од ОЗРО. Независна од неговата важност во одредени
маменти, дежурството. во аптеката по свогот карактер не е работа:
кога, согласно чл. 45 ад ОЗРО, претставува пасебен услав за работа,
ко] рабатната организацига га зема предвид при утврдуватьето на
мерилата спаред кои го одредува абемот на правата спаред далжи
ната на рабатното време (личен дахад, гадишен одмар и друго).
Напратив, дежурството во сите здравствени установи, вклучувагйи
ги и аптеките, е вид на рабата извршена надвар ад палната ре
давна работна време, кога се плака адделна од работата извршена
ва редовното рабатно време и на 'одредено работно место. Затоа
износите на личниот доход што тужителот ги примил на име де
журство, не влегуваат во пензискиат основ."

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, во Скопjе, У. бр.
367/68од 3-VП-1968 година).
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25. Сумата неплатена од работната ергавизациза на име надо
меетон за користетье на годишен одиор, иако е надоместокот пред
виден со пееебна одлука на работничкиот совет на работната орга
низациза, не се смета како личен доход, остварен во смиела на чл. 1
од Оеновниот закон за личниот доход, ко] служи за YTBpДYBalЬe
на пензискиот основ и основот за плайатье на придонее за социтално
оеигуруван,е ("Сл. лист на СФРJ" бр. 29/66), и како танва не влегува
во пензискиот основ.

о д об раз ло ж е н и е т о:
"Во управната постапка е утврдено дека спорната сума од

1.476,00 динари тужителот ja добил како надсместок за годишен
одмор, ко] надоместок со одлука на работничкиот совет посебно му
била исплатена на тужителот за користен,в на годишниот одмор,
Во случагов е спорно дали оваа сума се смета како личен доход
остварен во смисла на чл. 1 од Основниот закон за личниот доход
ко] служи за утврдуваьье на пензискиот оенов и основот за плайан,е
на придонес за социтално осигуруван,е ("Сл. лист на СФРJ" бр. 29/66),
или не се смета. Врховниот еуд наога дека тужениот орган пра
вилно нашол дека оваа сума не влегува во пензискиот оенов, затоа
што тужителот не ja примил врз основа на резултатот од работата
постигнат со работа на неговото работно место според основите и
мерилат-а утврдени со општиот акт на работната организацига за
распределба на личните доходи. Како што се гледа од списите, па и
од Правилникот што се цитира во тужбата, додатокот ко] работната
организацига го истшагува за користен-е на годишниот одмор е ис
платуван, независно од резултатите во работата на конкретното ра
ботно место на секо] работник, во висина од 750/0 од неговата стартна
основа. Следователно, не се третира како личен доход остварен во
смисла на погоре наведената законска одредба."

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, во Скопjе, У. бр.
2227/68 од 29-1-1969 година).

26. Право на избор на повисока основица во смиела на чл. 10,
ст. 1 од Законот за спроведуван,е на пензиекото и инвалил:екото
осигтрувазье на самостозните зананаетчии и еамоетоjните угостители
("Сл. вееник на СРМ" бр. 23/66) може да користи осигуреник-само
етоен занаетчиза само родека имал евоютво на оеигуреник, а не и
по донестввн.ето на решението за правото на инвалидска или ета
росна пензша.

I
Од образложението:

"Тужителот се до пензиониран.ето плакал придонес според
основицата од 250 динари и правилно таа основица служела за утвр
дуваьье просекот на инвалидеката пензита при донееувазьето на
решението за признаван-е на инвалидска пензита во правосилно за
вршената постапка.
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Доколку ту}Кителот сакал да го користи правото на избор на
повисока основица во смисла на чл. 10, ст. 1 од цитираниот закон,
по поднесената молба од 12-Х-1966 година, во кога нудел основицата
да биде 400,00 динари, а не 250,00 динари, требало да насгогува
додека имал сво] ство на осигуреник и пред донесуватьето на ко
нечно и правноеилно реlllение за инвалидска пензиjа да му се од
реди повисока основица на осигуруван-ето и според таа повисока
основица да плака соодветен придонее. Мегутоа, тужителот така
не постапил и за истата молба се заинтересирал дури во жалбената
постапка, а дотогаш и до пензионираььето тужителот плакал придо
донес според основицата на осигуруваььето од 250,00 динари, а доби
ваjки посебно решение за секога година - дека се ДОЛ}КИсо при
донее од таква основица, т. е. и за 1966, 1967 и 1968 година, кога
е огласен за инвалид од 1 категорига. Добивагйи ги овие решениjа,
тужителот требало да преземе соодветна постацка по неговото ба
palЬe за избор на повисока основица. Наместо тоа, тужителот оста
нува незаинтересиран за решаватьето на таа молба за повисока ос
новица, а си го плака придонесот по основицата од 250,00 динари."

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, во Скопjе, У. бр.
2304/70 од 4-XI-1970 година).

27. Во годините на стаж што осигуреникот ги поминал во
вршетьето на занаетчиската деjност, потребни за стекнувазье на
услови за инвалидска пензиjа, во смиела на чл. 13, ст. 2 од Законот
за спроведуваlЪе на пензиското и инвалидекото осигуруваlЪе на са
мостоjните занаетчии и самостоjните угостители ("Сл. весник на
СРМ" бр. 23/66) треба да се смета сето време што осигуреникот го
поминал во вршетьето на занаетчиската деjност, а не само она време
што според ОЗПО се признава во цензисни стаж.

Од о б р а з л о ж е н и е т о:
"Според член 13, став 2 од Законот за спроведуван,е на пен

зиското и инвалидското осигуруван-е на самостотните занаетчии и
самостоjните угостители ("Сл. весник на СРМ" бр. 23/66), право на
инвалидска цензи] а може да стекне оно] осигуреник што ке пре
кине да го води дуканот поради тоа што ка] него настапила инва
лидност од 1 категориjа, ако наполнил наjмалку 60 години од жи
вотот И има стаж наjмалку 40 години во занаетчиска работа, сме
таjки ги периодите што според ово] закон се признаваат како стаж
на осигуруватье. Годините поминати во вршетьето на занаетчиска
деjност пред воведуватьето на задолжително пензиско осигуруватье
на осигурениците според ово] закон, се земаат само за утврдуватье
дека се исполнети условите на стажот за здобиваlЬе со. правото од
инвалидското осигуруван,в во смисла на чл. 36 од ОЗИО, а за опре
делуван-е висината на пензиjата се земаат само годините на пен
зискиот стаж кои на осигурениците им се смета ат според одредбите
на ОЗПО. Погрешно туженио.т орган ja толкува оваа законска од
редба, кога во годините на стаж не му го смета и она време кое
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тужителот го поминал во вршетьето на занаетчвската дегиост пред
и по влегуватьето во сила на ОЗПО, за кое не бил осигурен ни по
законот, ни по догонорот И без кое, всушност, нема стаж од 40 го
дини. Според мислезьето на ово] Суд, член 13, став 2 од погоре
цитираниот закон треба да се разбере така што во годините за
стаж, кои се земаат предвид само за утврдуваьье дека се исполнети
условите на стаж за здобиваЕЬе со правата од инвалидското осигу
руван.е, во смисла на чл. 36 од ОЗИО, а не и за висината на пен
зиj ата, треба да се смета сето време што го поминал осигуреникот
во вршен,е на занаетчиската деjност, а не само она што според
ОЗПО се признава во пензиски стаж. Инаку, тешко би можела да
се наjде смиелата на оваа одредба, ако и во случаj на настапуватье
на инвалидност и за cTeKHYBaIЬe на услови за правата од инвалид
ското осигуруван,е би се барало 40 години пензиски стаж, па не би
имало ни потреба од втората реченица на чл. 13, ст. 2 од Законот
за спроведуван,е на пензиското и инвалидекото осигуруван,е на са
мосгогните занаетчии и самосгогните угостители."

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, во Скопjе, У. бр.
2233/70од 3-II1-1971 година).

28. При YTBpДYBalЬeтo дали оеигуреникот ги исполнува закон
еките услови во одное на потребиата гуетина на етажот во врека
со одредбата од чл. 36, ст. 1 од ОЗИО, надлежниот орган на соци
jалното осигуруваffiе треба да испита дали осигуреникот за време
на прекинувшьете на работниот одное не бил призавен и ка] Заво
дот за врабетуван-е на работници, при што за секо] таков поедине
чен прекин на осигуруваlЬето временекото раздобjе од 5 односно 10
години пред наетапуван.ето на инвалидноета, би се шюполжило на
назад HajMHoryза 24 месеци (чл. 37, ст. 1, т. 3 10Д ОЗИО).

Од образложението:

"На тужителот не му е признаено право на инвалидска пен
зиjа, и покраj тоа што то] е огласен за инвалид на трудот од 1
категориj а на инвалидност и што има минимален пензиски стаж,
предвиден во одредбата од член 36, став 1 од Основниот закон за
инвалидско осигуруватье. Одбиено е баран-ето на тужителот од
причина што не биле исполнети условите по однос на густината на
стажот во смисла на односните одредби од овде цитираниот закон
ски пропис, Имено, точно е дека тужителот во последните пет го
дини пред настапувагьето на инвалидноста (21-Н-1966 година наста
пила инвалидноста) нема наjмалку 40 години стаж на осигуруваьье,
ниту во последните 10 години пред настапуватьето на инвалидноста
има наjмалку 80 месеци стаж на осигуруватье. Исто така е точно
да условите по однос на минимални от стаж на осигуруваьье не се
исполнети ни со продолжуваЕЬе на временското раздобjе од послед
ните 5 години пред насгапуваььето на инвалидноста, во смисла на
одредбата на чл. 37 од Основниот закон за инвалидско осигуруван,е,
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а со оглед на околноста дека ТУ1Кителот во извеени временеки пе
риоди бил приjавен ка] надле1КНИОТзавод за вработуватье на ра
ботници.

Но, тужената страна не се занимавала и не ги ценела доказите
во врека со при] авувагьето на тужителот на] односниот завод за
вработувазье на работници во временекото раздобjе од 10 години
пред настапуваььето на инвалидноета. Од пода тоците во списите,
пак, произлегува дека ТУ1Кителот во OBOjвременеки период бил на
повейе пати приjавен ка] односниот завод и времето што МО1Кеда
се земе предвид во смиела на цитираната законска одредба изнесува
5 години и неколку месеци, што значи дека треба да се цени дали
тужителот има наjмалку 80 месеци стаж на осигуруватье во време
некото раздобjе од 1951-1966 година."

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, во Скопjе, У. бр.
515/68 од 2-Х-1968 година).

29. Не ее емета за несрейв на работа, во емиела на чл. 47,
ет. 1, точ. 4 од ОЗИО, убиетво извршено над оеигуреникот во амбу
лантата на претприjатието, кога тоа не е извршено во врека ео не
говото заболуван,е и ченвтье на преглед во амбулантата, туку од
други побуди, кои не ее во врека ео работниот одное на покоjниот
осигуреник.

Од о б р а з л о ж е н и е т о:

"Не е спорно дека врз основа на ста1КОТна покоjниот и сопруг
на тужителката нема законски услови за признаваlliе право на се
метна пензиjа. Спорно. е дали убиството, што е извршено на 18-VIП-
1966 година во амбулантата на фабриката "Тетекс" во Тетово, каде
што покоjниот чекал на преглед, треба да се третира како несрека
на работа од чл. 47, ст. 1, точ. 4 од Основниот закон за инвалидеко
осигуруватье. По ова спорно прашан-е правилно тужениот орган на
шол дека тоа убиство не МО1Кеда се смета како несрека на работа
во смиела на цитираниот пропие и одлуката за одредуватье на
случаи на несрека на работа во врека со користеlliето на правата
на здравствена заштита, рехабилитациjа и вработуван,е ("Сл. лист
на ФНРJ" бр. 24/60), бидеjки убиството не е во. причинска врека
со чекан-ето на преглед на покоjниот маж на тужителката во амбу
лантата. Причините за убиството се без врека со неговото заболу
Ballie и чекатье на преглед, нит у поради самото чекан-е на преглед,
туку тие се надвор од тоа и без врека со тоа. Ни самата тужителка
не ука1Кува на тоа дека убиството е во причинска врека со чека
тьето на преглед."

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, во Скопjе, У. бр.
2451/68 од 5-1II-1969 година).
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30. На учесник во НОВ од 1944 година не му следува зголе
MYBalЬe од 30% според одредбата од чл. 71 од Основниот закон за
инвалидско осигтртван.е, ако не бил учесник во НОВ до KpajoT
на вешата (15-V-1945 година), туку само до 15-ХП-1944 година.

Од образложението:
"Со оспореното решение на Републичкиот завод за социj ално

ОСИГУРУВа:Еьево Скопjе, Ж. бр. 1429 од 17-VIП-1971 година, одбиена
е како неоснована жалбата на тужителот изjавена против реше
нието на Комуналниот завод за социтално ОСИГУРУВа:Еьево Штип
И. бр. 5170 од 9-II1-1971 година, со кое му е признаено право на
инвалидска пензиjа во износ од 462,90 динари, сметано од 16-П-1971
година, како на инвалид на трудот од r категорига.

Против второстепеното решение тужителот поднесе тужба до
ово] суд И започна управен спор, па во тужбата предложи оспо
реното решение да се поништи и нему да му се зголеми пензи
[ата со 30%, според одредбата на чл. 71 од Основниот закон за
инвалидско ОСИГУРУВа:Еье,како на учесник во НОВ од 1944 година.

Судот ja одби тужбата како неоснована од следниве причини:
"Според наведената законска одредба право на зголемуватье

на инвалидска пензиjа од 30% им припага на оние осигуреници кои
биле борци во НОВ од 1944 гадина, па до нрагот на вогната. т. е.
до 15-V-1945 година.

Во конкретниов случа], како што се гледа од списите, а што
не е ни спорно, тужителот бил учесник во Народноослободителната
борба од l-XI-1944 до 15-ХП-1944 година, па на таа дата бил демо
билизиран. Со оглед на тоа што тужителот не бил борец во НОВ
до нрагот на вогната, затоа, согласно горната законска одредба, нему
не му следува зголемуваэьето од 30% на определената инвалидска
пензиjа."

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, во Скопjе, У. бр.
2401/71 од 16-П-1972 година).

31. Право на додаток за помоm и нега имаат активните оси
гуреници, уживатели на инвалидска пензиjа, како инвалиди на
трудот од 1 категориjа, на кои им е неопходно потребна постоjана
помош и нега од друго лице за задоволуван.е на основните животни
потреби и инвалидите на трудот. кои по чл. 57, ст. 4 од ОЗИО, стек
нале право на старосна пензиjа, односно по чл. 58 од ово] закон по
ево] избор оствариле право на старосна пензиза, но не и лицата
уживатели на сенезна пензиза - чл. 24, 81, ст. 3 и чл. 161 од Ос
новниот закон за инвалидско осигуруван.е.

О Д об раз л о ж е н и е т о:
"Не е спорно дека тужителката, како уживателка на семегня

пензиjа, поднела баратье да и се признае право на додаток за по
мощ и нега од трето лице. Според чл. 24, 81, ст. 3 и чл. 161 од
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Основниот закон за инвалидско осигуруван,е, предвидено е дека на
додаток за помош и нега има ат право само уживателите на инва
лидска пензиj а, односно активните осигуреници, ка] кои настапила
инвалидност на трудот од 1 категориjа и на кои им е неопходно
потребна постоj ана помош и нега од друго лице за основните жи
вотни потреби.

Со оглед на тоа дека тужителката не била активен осигуреник,
а е уживател на семегна пензиjа, затоа Заводот не го повредил за
конот кога го одбил баран.ето за признаван-е право на додяток за
помощ и нега."

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, во Скопjе, У. бр.
1110/72 од 14-1X-1972 година).

32. 3аводот за социзално оеигурувшье не може да се впушти
во тоа до кога на работник, на кого му е признато право на инва
лидска пензиjа, требало да му се исилаги ЛИЧНиот доход од прет
притатието во кое бил вработен. Toj е должен да отпочне со иепла
тата на инвалидеката пензиjа со првиот нареден ден од денот кога
на работникот фактички му престанала исплатата на ~ИЧниот доход
(член 160, став 3 од ОЗИО).

о д об раз л о же н и е т о:
"Не е спорно дека тужителот е инвалид од 1 категорига од

4-ХII-1965 година. Исто така не е спорно дека од 1-1-1966 година
тужителот фактички не работел во претприjатието и не примал
личен доход, ниту надоместок наместо личен доход поради неспо
собност за работа од 1-1- до 10-VI-1966 година. Спорно е кога му
престанал работниот однос на тужителот и од кога му следува ис
платата на инвалидската пензиjа.

По овие спорни прашан-а првостепениот и тужениот орган
потрешиле кога на тужителот, признавагйи го за инвалид на трудот
од 1 категорига од 4-ХП-1965 година, му ja оспориле исплатата на
инвалидската пензиjа од 1-1- до 10-VI-1966 година, смета [йи пог
решно дека тужителот за тоа време бил во работен однос, дека му
следувало личен доход за тоа време и дека требало со тулсба за
работен спор против претприjатието да го бара личниот доход, а не
да бара инвалидска пензиjа за тоа време. При ова, тужениот орган
се повикува на чл. 160, ст. 1 од Основниот закон за инвалидско
осигурувагье.

Судот смета дека тужениот орган погрешно го применил чл.
160, ст. 1 и 3 од Основниот закон за инвалидско осигуруван,е, Според
овие одредби, при горната неспорна фактичка положба, како и тоа
дека тужителот е намирен со личен доход до 31-ХП-1965 година,
дека од 1-1-1966 година до 10-V1- истата година не примал личен
доход, ниту надоместок наместо личен доход, .на тужителот му сле
дува исплата на инвалидската пензиjа од 1-1-1966 година, бидеjки
до то] ден, по настанатата инвалидност на 4-ХII-1965 година, е
исплатен со личниот доход, а по 1-1-1966 година не примал ниту ли-
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чен ДОХОД, ниту надоместок наместо личен ДОХОД, бидеj ки од пис
мените докази jacHo произлегува дека ту]Кителот престанал да ОДИ
на работа поради неговата инвалидност и во претприjатието веке
не го сметале дека е во работен однос."

(Пресуда на Врховниот суд на Македонига. во Скогпе, У. бр.
1374/70 од 23-IX-1970 година).

33. По член 167, став 2 од 3аконот за инвалид ско осигурува
тье, кога тужителот без оправдана причина самоволно го напуштил
претприjатието каде што бил упатен на професионална рехабили
тацита, го губи правото на професионална рехабилитациjа и мате
риjалното обезбедтвазье. Тоа што напуштатьете е извршено поради
малиот износ на надоместокот на материjалното обезбедтввв,е, не
може да се смета за оправдана причина.

О Д об раз л о ж е н и е т о:
"Не е повреден законот на штета на тужителот кога со

оспореното решение била одбиена, како неоснована, неговата жалба
и потврдено првостепеното решение, со кое на тужителот му е
ускратено правото на професионална рехабилитациjа и материjално
обезбедуван,е, Ова затоа што согласно со одредбата на чл. 167, ст. 2
од Законет за инвалидско оситуруваьье, правото на професионална
рехабилитациjа го губи инвалидот на трудот ако ja пренине започ
натата професионална рехабилитациj а или ако со неизврщуваььето
на должностите сврзани за спроведуваrьето на рехабилитациjата го
оневозможува своето оспособуватье за работа."

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, во Скопjе, У. бр.
1358/64 од 25-П-1965 година).

34. Уживател на правото на врвбеттван,е на друга соодветна
работа, како инвалид на трудот од 111 категориjа, се смета дека без
оправдани причини го прекинал работниот однос на соодветното ра
ботно место и со тоа го изгубил правото на надоместок и во случаj
кога до прекинуватье на работниот одвое дошло поради пиециплин
ска казва.

Од образложението:
"Според чл. 170, ст. 1, точ. 3 од Законот за инвалидско оси

гурувагье, инвалид на трудот, ко] стекнал право на вработуватье на
соодветна работа, го губи тоа право, како и правото на надоместок
во врека со користен-ето на тоа право, ако не го користи во одреден
рок, а во тоа не е спречен од причини кои се надвор од неговата
вол] а и тоа ако без оправдани причини го прекине работниот однос
на соодветната работа кога му била обезбедена.
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Во случа] ов не е спорно, дека со конечно решение на дис
циплинскиот суд при собранието на ОПlllтината ТУ1Кителот е казнет
со казна ОТПУШТа:Еьеод работа поради сторен дисциплинеки престап.
При ово] неспорен факт, правилно нашол тужениот орган дека до
прекинувагье на работниот однос на тужителот дошло по негова
вина, а со оглед на основот поради ко] е прекинат рабатниот однос
односно дека него го прекинал без оправдани причини, па со аглед
на тоа, а согласно со погоре цитираната законска одредба, дека не
постоjат услови на тужителот повторно да му се воспастави правато
на вработуватье на саодветна работа, односно правото на надоместок
во врека са користен-ето на тоа право."

(Пресуда на Врхавниот суд на Македаниjа, во Скопjе, У. бр.
1844/64 од 14-ХII-1964 година).

35. Кога постоjат две телесни оштеттван,в, од кои едното по
влекува право на ортопедски ~oдaTOK, а другото не повлекува такво
право, за yтвpДYBalЬe степепот на телесното ештетувавье се зема
предвид само телесното ештетуватье кое според Листата повлентва
право на ортопед ски додаток, а не и телесното оштегувазье кое такво
право не повлекува - чл. 23 од Законет за воените инвалиди од
вознвта,

Од образложението:

"Спорно е дали телесните оштетуватьа ка] тужителот, кои се
последица на нарануван-е во вогната. а по основ на кои му е ппиз
нато свогство на воен инвалид од вогната со инвалидитет од 100%,
треба да се раслоредат во IV или во П степен, а во врска со тоа
во каков износ му припаfа право на ортопедски додаток.

Kaj тужителот постогат две телесни оштетуватьа, и тоа нама
луватье на левиот долни екстремитет и целосно губегье на видот на
десното око. Првото телесно оштетуваьье (намапуван,е на левиот
долни екстремитет), кое повлекува инвалидитет од 80%, согласно
точка 14 од Листата на телесните оштетуван,а кои повлекуваат право
на ортопедски дадаток, следува да се распореди во IV степен. Вто
рото телесно оштетуватье (губетье на видот на десното око), кое по
влекува инвалидитет од 50%, не е предвидено во споменатата Листа
како телесно ошгетувагье кое повлекува право на ортопедски до
даток. Во таков случа], кога постогат две телесни оштетуватьа, од
кои едното повлекува право на ортопедски додаток, а другото не
повлекува такво право, за oдpeДYBaIЬe правото на ортопед ски дода
.ток и определуван.е висината на то] додаток се зема предвид само
телесното оштетуван,е кое повлекува право на ортопедски додаток,
а не и другото."

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, во Скопjе, У. бр.
2073/63 од 20-IV -1964 година).
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36. Кога мегу првостепената и второстепената инвалидска ко
мисиjа постои еоглаенеет по однос на заболтван-ете на осигурени
кот, а не постои согласност по однос на процентот на оштетуватьето
на оргавот (второстепената комисига утврдила постоен,е на многу
помал инвалидитет), потребно е да се даде образложение, поради
DIТО второстепената инвалидска комисиjа смета дека првостепената
инвалид ска комисиjа неправилно го утврдила процентот на воениот
инвалидитет.

о д об раз л о же н и е т о:
"Спорно е дали е п{)авилно и потполно утврден процентот на

воениот инвалиди тет ка] тужителот, а во врска со гоа дали му е
правилно одредена висината на инвалиднината или не.

Фактичката положба по однос на спорното прашаьье не е
наполно утврдена.

Првостепената лекарска комисиjа, со неjзиниот наод и мис
летье бр. 149 од 21-I-1964 година, нашла дека ка] тужителот постои
заболуван,е по точ. 249 од Листата на процентите на воениот инва
лидитет, за кое во наведената точка е предвиден воен инвалидитет
од 60-90%, при што воениот инвалидитет ка] тужителот го.утврдила
на 80%. Второстепената лекарска комисига, со неjзиниот наод и
мислен-е бр. 400 од 4-V-1964 година, го утврдила истото эаболуван.е
по точ. 249, како и првостепената лекарска комисига, но нашла дека
процентот на воениот инвалидитет Kaj тужителот изнесува 600/0. Од
наодот и мислегьето на второстепената лекарска комисига, врз основа
на ко] наод и мислен-е е засновано оспореното решение по однос на
процентот на воениот инвалидитет , не може jасно да се види зошто
оваа комиси]а смета дека процентот на инвалидитетот, одраден од
првостепената лекарска комисига, е погрешно утврден. Видегйи
мегу двете комисии постои согласност по однос на эаболуватьето,
а не постои согласност по однос на процентот на оштетуватьето на
организмот, И околноста дека за ова заболувагье, според Листата на
процентите на воениот инвалидитет, е предвиден процент на инва
лидитет во распон од 60-90%, па второстепената лекарска комисиjа,
утврдувагйи го воениот инвалидитет ка] тужителот од 60%, т. е.
значително помалку отколку што било утврдено од првостепената
лекарска комисига, требало да ги даде причините зашто смета дека
првостепената лекарска комисиjа неправилно го утврдила воениот
инвалидитет ка] тужителот. Биде[йи тоа не е сторено, оспореното
решение е засновано врз непотполн наод и мислен-е на надлежната
второстепена лекарска комисига. Поради тоа, ово] Суд не е во сос
тоjба да ja оцени законитоста на оспореното решение. Од овие при
чини, а согласно чл. 36, ст. 2 од Законот за управните спорови, сле
дуваше да се одлучи како во диспозитивот."

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, во Скопjе, "У. бр.
1524/64 од 23-XI-1964 година).
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37. Незнаезьето и неукоста на странката во постапката не треба.
да бидат на штета на неjзините права што и припагват според зако
нот во постапката. Следователно, повреден е заковот на штета на
тужителот со оспореното решение, кога ттженвот Завод за социзвлно
есигуруван,е не го поучил него дека може да бара просечвиет ме
сечен износ на личниот доход да му се утврди врз основа на зара
ботката остварена во KOj и да било непрекинат тригодишен период
во последните десет години на работа, или во ко] И да било не
прекинат петгодишен период во последните петнаесет години на
работа, а не во последната година на работата, во Koja година,
тужителот имал значително намалени примазъа на име на зара
ботка (чл. 65 од Законот за пензиско осигзртваеье).

О Д об раз л о же н и е т о:
"Од списите се гледа дека просечниот месечен износ на при

ман-ага на тужителот му се установени врз основа на приман-ата
остварени во периодот од 20-1-1963 до 20-П-1964 година. Според
потврдата и податоците на Тутунскиот комбинат во П. 06 бро] 1/130,
од 9-II1-1964 година, во наведениот период од 20-П-1963 до 20-П-1964
година тужителот имал значителни отсуствуватьа од работа, поради
што приман-ата му биле значително намалени. При ваква положба,
а особено со оглед на наводот на тужителот во жалбата - дека
просечните месечни приман-а му изнесувале околу 22.000 динари и
дека тужителот е неука странка, тужениот Завод требало да го'
поучи тужителот на одредбата од став 2, на чл. 65 од Законот за
пензиско осигурувюье, според кога одредба, ако осигуреникот бара,
просечниот месечен износ на платата ке се утврди врз основа на
платата што [а остварил осигуреникот во ко] и да било непрекинат
тригодишен период за последните 10 години работа, или во ко] И
да било непрекинат петгодишен период за последните 15 години
работа. Горната поука требаше да му се даде на тужителот, за да
може то], по прибавуван-ето на потребните податоци од Тутунсниог
комбинат во П. да се из]асни од ко] период бара да му се утврди
просечниот месечен износ на платата, па понатаму да се постапи
по законот.

Горното задолжение на тужениот Завод - да jа поучи стран
ката произлегува од одредбата на чл. 13 од Законот за општата
управна постапка, каде што е предвидено дека органот што jа
води постапката ке се грижи незнаеььето и неукоста на странката
и другите лица што учествуваат во постапката да не биде на штета
на правата, кои според законот и припагват во постапката. Во слу
чаjов странката не е поучена дека можела да го постави горното'
баран-е во однос на пресметувюьето на просечниот месечен износ на
платата, врз основа на тригодишните односно петгодишните при
маььа, па затоа со оспореното решение е повреден законот на штета
на тужителот, и тоа е поништено врз основа на чл. 36, ст. 2 од За
конот за управните спорови."

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, во Скопjе, У. бр.
2402/64од 10-VI-1965 година).
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38. Рокот за жалба не може да тече од денот кога решението
и е предадено на малолетната етранка, Таа е процесно неспособна,
и таквото предаван.е нема никакво правно деjство.

Од образложението:
"Тужителката, како малолетна, кога е родена во 1946 година,

нема процесна способност и не е овластена да презема процесни
деjствиjа во управната постапка. Според чл. 53, ст. 1 од Законот за
општата управна постапка, неа во постапката требало да [а заста
пува неjзиниот законски застапник, но со оглед на тоа што неjзи
ниот татко, како законски застапник, со неа има спротивни интереси
во оваа управна постапка, эатоа требало уште во текст на воден-ето
на управната постапка од старателскиот орган да се постави по
себен старател ко] во името на тужителката ке ja води управната
постапка во врека со баранзето на тужителката - детскиот додаток
за неа да не му се исплатува на неjзиниот татко, туку на баба и,
ка] кога живее.

Бидетйи така не е постапено и во управната постапка не била
застапувана, како што е тоа пропишано во законот, затоа оспоре
ното решение е поништено за да се води постапката одново со
учество на посебниот старател, ко] како таков и е одраден на тужи
телката, по баратье на ово] Суд, од страна на Одделението за опште
ствени служби на НО на Општина Д., со решението броj 05-1455/1
од 12-V-1962 година.

Исто така, погрешил тужениот орган кога со оспореното ре
шение ja отфрлил како неблаговремена жалбата на тужителката
против првостепеното решение бр. 05-862/1 од 27-1II-1961 година,
бидегйи жалбата не може да се смета за неблаговремена. Рокот за
жалба не може да тече од денот кога решението и е предадено
на малолетната, бидеjки таа процесно не е способна."

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, во Скопjе, У. бр.
1531/61, од 5-1-1963 година).

39. Кога жалбата во управната постапка не е поднесена од
тужителот туку од неговиот син, а согласно чл. 59, ст. 2 од Законот
за општата управна постапка, на синот може да му се дозволи без
полномошно да го застапува таквото лице, како член на неговото
семеютво, жалбата не може да се отфрли како изjавена од неовлас
тено лице, пред да се раззаени дали тужителот ja прифайа жалбата,
изjавена од неговиет син, и дали ja признава за cBoja или не.

Од образложението:
"Со оспореното решение на Републичкиот завод за социjално

осигуруватье, отфрлена е жалбата на синот на тужителот изгавена
против решението на околискиот завод за соци]ално осигуруваьье,
со кое му е одбиено барагьето да му се признае право на детски до-
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даток за детето, сметано од 1-1-1963 година, бидегйи тоа наполнило
23 години од животот, а уште е студент на Земjоделско-шумарскиот
факултет.

Против второстепеното решение тужителот поднесе тужба до
ово] суд И започна управен спор, па во тужбата предложи оспорено
то решение да се поништи.

Ово] суд нагде дека оспореното решение треба да се поништи
од следниве причини:

Од списите е видно дека жалбата против првостепеното ре
шение, поради незнаетье, не е поднесена од тужителот, туку е под
несена од неговиот син, ко] стварно го користи детскиот додаток за
ко] станува збор во оваа управна работа. Согласно, пак, чл. 59, ст. 2
од Законот за општата управна постапка на синот може да му се
дозволи без полномошно да го застапува таткото, како член на не
говото семе]ство.

При таква положба, погрешил тужениот Завод кога жалбата
ja отфрлил како изjавена од неовластено лице пред да ja разгасни
работата - дали тужителот ja прифана жалбата изjавена од него
виот син и дали jа признава за сво]а или не."

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, во Скопjе, У. бр.
592/63 од 13-ХI-1963 година).

40. Повреден е законот на штета на тужителот кога тужениот
Завод, во постапката за признаван.е право на лична пензиjа, не го
зел предвид односниот извод од матичните книги на родените по
однос годината на рагазъето на тужителот. Доколку тужениот Завод
смета дека во односниот извод неправилно биле извршени некои
измени (исправки), требаше да пекрене соедветва постапка за по
ништуватье на изводот, а не можел сам да цени дали е то] веро
достоен или не.

Од образложението:
"Тужениот орган го повредил законот на штета на тужителот

со тоа што не го эел предвид изводот од матичните книги на ро
дените од 10-ХII-1962 година, по ко] тужителот се води дека е роден
на 20-П-1909 година и би имал 55 години, бидеjки исправката на
датумот на рагатьето од 18-VIII-1911 година (како што се води
тужителот по изводот од матичните книги на родените од 1948 го
дина, личната карта и по работната книшка) на 20-П-1909 година
е извршена врз основа на одлука на НСО во М. бр. 02-46/25, од
7-VII -1962 година. Доколку тужениот орган сметал дека оваа из
мена во матичните книги на родените не е законита и не одговара
на стварната дата на раган-ето на тужителот, требаше да поирене
постапка за поништуватье на таа исправка, а не сам да цени дал;и
е таа веродостоjна или не. По чл. 3, ст. 3 од Законот за државните
матични книги ("Сл. лист на ФНРJ" бр. 29/46) изводите од матичната
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книга на родените, венчаните и умрените имаат доказна сила на
[авна исправа, се доде ка во надлежна поетапна и од надлежен ор
ган не се докаже спротивното".

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, во Скопjе, У. бр.
2331/64 од 11-V-1965 година).

41. По член 149 од ЗОУП, кога се води постапка по правна
работа, во Koja учествуваат две или повейе странки со спротивни
интереси, службеното лице што ja води постапката е должно Фак
тите и околностите што се од значевье за решававьето на работата
да ги утврди на усна расправа на Koja на странките ке им се овоз
можи да ги заштитуваат и остваруваат своите права и правни
интереси.

о д об раз л о ж е н и е т о:
"Управните органи не ги изведувале доказите предложени од

тужителката, така што е непотполно установена фактичката сос
тоjба во управната постапка за битни околности. Согласно чл. 135
од Законот за општата управна постапна, пред донесуватьего на
решението треба да се утврдат сите факти и околности кои се од
значение за решението на странките да се овозможи да ги остварат
и заштитат своите права и правни интереси. Според одредбата на
чл. 149 од истиот закон, службеното лице што [а води постапката,
задолжително одрадува усна расправа во управни работи, во кои
учествуваат две или повейе странки со спротивни интереси. Во
случаj ов, пак, не само што не била одредена усна расправа, туку
воопшто не била земена изjава од тужителката, а само од претстав
никот на заинтересираното лице."

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, во Скопjе, У. бр.
877/72 од 28-IX-1972 година).

42. Кога Зяводот за сецитално осигуруван,е, со оглед на неспо
рен пензиеки стаж од 37 години, висината на пензигата на осигу
реникот му ja одредил во 77%, а не во 790/0 од пензискиот основ,
во прашатье е очигледна техничка грешка и тав треба да се ис
прави, согласно чл. 219 од Законот за општата управна постапка,
и тоа со деjство навазад (екстунк).

Од образложението:
"Не е спорно дека пензискиот стаж на тужителот изнесува

37 години и со оглед на тоа пензигата требало да се одреди во
процент од 790/0, а не во процент од 77% од пензискиот основ. Сепак,
пензиjата е одредена од помали от процент поради очигледна тех
ничка грешка. По чл. 34 од Основниот закон за пензиското осигу-
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рувагье Заводот бил должен, едноставно, само да го земе, да го при
мени процентот ко] одговара на неспорниот пензиски стаж од 37
години, како што е сега сторено со првостепеното решение, при што
е применета токму законската одредба во кога е предвидено дека
СО пензиски стаж од 37 години пензигата се утврдува во 790/0од
пензискиот основ. Во конкретниов случаj станува збор за типичен
случаj на очигледна техничка грешка во смисла на чл. 219 од За
конот за општата управна постапка. ,.

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, во Скопjе, У. бр.
511/72од ll-V-1972 година).

43. Првоетепениот орган не може по иста правна работа да
донесе ново решение и првобитното да го стави вон правна сила по
неговото деетавуввн,е по жалба на второетепениот орган. Такво
овластуватье првоетепениот орган има само до моментот на доста
вувааьето на жалбата ДО повиеокиот орган.

Од образложението:
"Оспореното решение не е законито. Тоа е донесено во ис

полнуватье на пресудата на ово] суд У. бр. 1931/69од 4-II1-1970 го
дина, со кога се наложени одредени деjствиjа во постапката, т. е.
наложено му е на тужениот орган да ги земе во оцена пстврдите за
личниот доход; на тужителот издадени од "Жито- Македониj а" -
К. под бр. 635 од 24-II1-1966 година и 634 од 24-I11-1966 година.
Тужениот орган, мегутоа при повторното одлучувагье не постапил
по овие забелешки на судот, иако според чл. 63 од ЗУС е обврзан
да постапи по нив. Тужениот орган како причина за таквото одне
сувагье, мегу другото, го зел тоа што во мегувремв првостепениот
орган по службена должност донел ново решение. п. бр. 4499 од
5-XI-1968 година, со кое истовремено го ставил вон правна сила
решението п. бр. 4499 од 23-XI-1967 година, по кое тужениот орган
со решение ж. бр. 1445 од 12-V-1969 година ja одбил жалбата, а кое
од ово] Суд со погорецитираната пресуда било поништено. Според
наогаььето на ово] Суд, тужениот орган погрешил кога нашол дека
со новодонесеното решение на првостепениот орган оваа управна ра
бота е правилно решена. Пред се, првостепениот орган не може по
истата управна работа да донесе ново решение. п. бр. 4499 од 5-XI-
1968 година и првобитното да го стави вон правна сила по неговото
доставуван,е по жалба на второстепениот орган, ко] по тоа донел
свое конечно решение и по кое е воден управен спор, бидеjки овлас
туваьье за такво одлучувагье во ЗОУП то] орган нема. Такво овлас
тувагье тужениот орган има само до моментот на доставуватьето на
жалбата до повисокист орган. Тужениот орган, според тоа, бил
должен да донесе ново решение, согласно со забелешките на Врхов
ниот суд по оспореното решение ж. бр. 1445 од 12-V-1969 година,
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без оглед на решението П. бр. 4499 од 5-XI-1968 година на Кому
налниот завод за социтално осигуруватье во Т. В., кое инаку е·
ништовно.. "

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, во Скопjе, У. бр.
1996/70 од 17-П-1971 година).

44. Жалбата не може да биде одбиена само затоа што е без
образложение, туку треба мериторно да се решава по танва жалба
за правилноета и законитоста на обжаленото решение по член 239,
став 2, во врека со член 240, етав 1, 2 и 3 од Законот за епштата
управна постапна.

О Д об раз л о ж е н и е т о:
"Тужениот орган требало да jа оцени законитоста на обжале

ното решение независно од тоа што немало причини во поднесената
жалба, согласно чл. 239, ст. 2 и чл. 240 од ЗОУП, и да даде причини
зошто смета дека е жалбата неоснована, а обжаленото решение
правилно и законито. Такви причини нема во оспореното решение.

Освен тоа, од списите по делото се гледа дека тужителката
поднела причини за изjавената жалба на 19-XI-1971 година преку
првостепениот орган, видно од приемниот штембил на истиот орган,
што значи дека причините на жалбата биле поднесени пред реша
ван.ето од тужениот орган - 15-ХII-1971 година. Првостепениот
орган требало таа жалба веднаш да ja препрати до тужениот орган
за приклучуватье кон изjавената жалба, како образложение на ис
тата - чл. 238, ст. 1 од ЗОУП."

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, во Скопjе, У. бр..
597/72од 18-Х-1972 година).

45. Со тоа што тужителката не е сослушана пред првоетепе
ниот орган и не и е дадена можност да се изтаени по баравьего на
заинтересираното лице, а од друга страна решениjата на управниот
орган не и се врачени лично, туку на MajKa И, сторена е битна
повреда на одредбите од постапната, кои имаат влизание врз доне
еувшьето на правилна одлука по чл. 242, во врека со чл. 7, ст. 1 од
ЗОУП и чл. 87 од ЗОУП, а имено, повредено е начелото на сослу
шувазье на странката за фактите и околностите важни за. донесу
ван,е на решение.

Од образложението:
"Од списите по. предметот се гледа дека првостепениот и вто

ростепениот орган решавал кога тужителката била отсутна - во
Итали]а, и ниту е сослушана, ниту и е дадена можност да се из
[асни по бараььето на заинтересираниот, а обете решениjа, и прво-,
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степеното и второстепеното, врачени се на магката на тужителката,
а не лично на тужителка та. Жалба против првостепеното решение
поднел таткото на тужителката. Целата управна постапка е завр
шена без учество на тужителката.

Со горното е сторена битна повреда на одредбите на постап
ката, кои имаат влиjание врз донесуватьато на правилна одлука _
член 242, во врека со член 7, став 1 од ЗОУП, биде [йи е повредено
начелото на сослушуватьэ на странката за фактите и околностите
важни за донесувагье на решение."

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, во Скогпе, У. бр.
1435/65 од 14-Х-1966 година).

46. Конечното решение, донесено во управна постапка по пра
вото на надзор, може да биде укинато од вгорестепениот орган под
одведени услови само поради повреда на материзалниот закон (чл.
262 од ЗОУП), а не и поради погрешна или непотполно утврдена
Фактичка положба.

Од образложението:
"Според чл. 262 од Законот за општата управна постапка, ре

шение кое е конечно во управната постапка надлежниот орган на
управата ке го поништи по правото на надзор, ако постои еден од
основите предвидени во став 1 на истиот член, или може да го уки
не ако е со него очигледно повреден материjалниот закон во полза
на поединец или правно лице, а на штета на општествената заед
ница. Во чл. 263, ст. 3 од истист закон е предвидено во ко] рок
може по правото на надзор да се донесе решение за поништуваььа
односно решение за укинуваьье на конечно решение.

Со оспореното решение, донесено по правото на надзор, по
ништено е конечното решение поради тоа што тужениот орган, како
надзорен орган, нашол, врз основа на дополнително прибавениот
доказен материjал, дека тужителот не бил во работен однос во вре
менските периоди од l-Х-1918 до 30-Х-1930 и од l-Х-1932 до 30-Х-1939
година, а кои временски периоди со цитираното конечно решение
му биле признати во работен стаж по основ на работен однос,

Дополнително прибавениот доказен материjал, од ко] произле
гува поинаква фактичка положба отколку што била утврдена со по
горе цитираното првостепено конечно решение, не е основа за по
ништуван.е на решението по правото на надзор, нит у основ за уки
нуван.е, предвидени во погорецитираната одредба од Заковот за
општата управна постапна. Тоа може да биде како основ за покре
нуван,е и допуштатьв повторувюье на постапката по конечното ре
шение, во смисла на чл. 249 од цитираниот закон. Поради тоа, кога
тужениот орган дополнително прибавил нови докази, од кои докази
произпегува дека во означените временски периоди тужителот не
бил во работен однос, туку дека за сето тоа време вршел самостоша
занаетчиска деjност, и нашол дека тие докази можеле да доведат'
до поинакво решение ако биле употребени во поранешната постапка,
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то] требаше до првостепениот орган како на надлежен орган, да
.поднесе предлог за повторуван-е на постапката по конечното реше
.ние, а не самиот да го. поништува по правото на надзор."

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, во Скопjе, У. бр.
.207/63 од 30-1-1964 година).

47. Заводот за социзално оеигтртввн.е не може да 1'0 преут
нрдува стаж от за ко] е веке одлучено со конечно решение на ко
мисиjата за YTBpДYBalЬeна работен и посебен стаж, затоа што тоа
би значило дека TOj ja цени правилноста и законитоста на решени
.jaTa на оваа комисиjа, а за тов не е овластен, туку може да утврдува
·само за оние временски периоди за кои не е одлучено со решение
.на комисиjата.

о д об раз л о ж е н и е то:
"Во постапката за остваруваьье правото на пензиjа, заводот

за соци] ално осигуруван-е може да го утврдува работниот стаж на
осигуреникот, ако за тоа не постои решение од комисиjата за утвр
.дуваьье на работен и посебен стаж на НО на општината. Мегутоа,
ако такво решение од оваа комиси] а постои, заводот не може да го
.преутврдува работниот стаж, освен ако се работи за временеки пе
риоди за кои не е решавано со конечното решение на комисигага.
Како во случа] ов за спорните временеки периоди е одлучено со
.конечното решение на комисигага за утврдувагье на работен и по
себен стаж при НО на општина В., заводот не можел да се впушти
:во преутврдуватье и повторно одлучуваьье за тоа кое време од тие
периоди се признава во стаж, а кое не се признава."

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, во Скопjе, У. бр.
1254/61 од 6-Х-1961 година).

48. Лице кое во стара Jугославиjа уште пред влегуввтьето во
сила на Законот за дуканите од 1931 година и потоа имало занает
чиски дукан-месар, независно од тоа дали имало свидетелство за
положен испит за маютор, има стечено право на насловот MajcToP
и не е должно за основатье на занаетчисни дук ан да ja докажува
-стручноста со свидетелство за положен испит, во сииела на чл. 24,
'ст. 1 од Законот за самостоjните занаетчии ("Сл. весник на СРМ"
'бр. 18/64).

I
Од образложението:
"Републичкиот секретариjат за индустрига и трговиjа на СРМ,

со решението бр. 07-5055/1 од 21-1-1969 година, ja одбил како не
основана жалбата на тужителот изjавена против решението бр.
08-6970/1 од 21-Х-1968 година на одделението за стопанство и пла-
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ниран-е на собранието на општината, со кое било одбиено баран-ето
на тужителот да му се дозволи основан-е на самостоен занаетчиски
дУ:кан-месар, од причина што немал потребна стручна спрема.

Од ова решение останал недоволен тужителот и поднел до
ово] Суд благовремено тужба за управен спор, се кога решението
го напага поради погрешно утврдена фактичка положба и поради
повреда на материjалниот закон. Во. тужбата наведува дека не било
точно дека немал стручна спрема, бидейси месарски занает вршел
уште од 1925 година, кога му бил издаден и оглас, а ово] занает го
вршел и подоцна за време на окупациjата. Предлага да се поништи
оспореното решение.

Од првостепеното решение, како и од образложението на вто
ростепеното решение е видно дека бараlliето на тужителот за отва
ран-е на занаетчиски дукан-месар било одбиено од причина што
тужителот не поднел свидетелство за завршено стручно училиште
односно за положен стручен испит за вршетье на месарска деjност.
Во управната постапка тужителот изнесувал дека стручен испит
имал, но дека го загубил свидетелството, а за доказ на сво] ата
стручна спрема поднел препис од оглас од 27-VIП-1925 година, од
ко] е видно дека тужитело.т во 1925 година отворил касапски дукан.
Исто така, тужителот поднел и времено разрешение за отворан-е на
касапски дуйан, издадено на 16 септември 1941 година. Тужениот
орган, како и првостепениот орган, не се впуштиле во оценка на
овие докази, по.аГаjКи од правно то сфайатье дека за основан-е на
занаетчиски дукан барателот стручната спрема ja докажува со едно
од погоре наведените свидетелства, согласно чл. 24, ст. 1 од Зако
нот за самостоjните занаетчии ("Сл, весник на СРМ" бр. 18/64), а
таква го] немал.

Погрешно е правното свайатье на управниот орган дека за
основатье на занаетчиски дуйан во секо] случа] стручната спрема
мора да се докажува со свидетелствата наведени во горната за
конска одредба. Според Законот за дуканите од 1910 година, ко]
до влегуван.его во. сила на Законот за дуканите на стара Jугославиjа
од 1931 година важел на териториjата на Македониjа, месарскиот
занает не спагал во занаетите за кои била предвидена задолжителна
стручна спрема. Во чл. 446, ст. 2 од Законот за дуканите од 1931
година било предвидено лицата што до денот на влегуван.ето во
сила на TOj закон стекнале според дотогашните прописи, право за
вршетье на некога занаетчиска или трговска деjност, за кога се бара
стручна ОДНО сно посебна спрема, имаат право да ja вршат таа деj
ност иако не ги исполнуваат условите од Законот за дуканите за
доказ на таа спрема. Имателите на занаетчиските дуйани, кои според
пролисите на дотогашните "обртни" закони или наредби добиле вакво
право за вршеьье на една занаегчиска деjност, имаат право на наслов
на магстор и им прилатаат сите права и должности што ги има ат
маjсторите според ово] закон.

Од погоре наведеното произлегува дека тужителот можел да
врши месарска дегност во стара Jугославиjа како затечен месар,
независно од тоа дали имал положен испит за магстор-месар, од
носно дека како на затечен занаетчиjа - месар му било признато
едно право на насловот маустор на ово] занает. Ова стечено право
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на насловот ма] стор, според мислезвето на Врховниов суд, нема при
чини да не биде признаено ни сега, и тоа не би било во спротинност
со чл. 24 од Законот за самостоjните занаетчии ("Сл. весник на СРМ"
бр. 18/64)."

(Пресуда на Брховниот суд на Македониjа, во Скоп]е, 'У. бр.
733/69, од 14-V-1969 година),

49. При остваргвазьето на правото на паричен надоместок за
време на привремена безработност, по чл. 60 од Оеновниот закон за
организвцизата и финанеиршьето на вработтвазьето, времето поми
нато од работникот на отелужуван,е односно деелужувазье на вое
ната обврска во JHA не се смета за прекин на неговиот работен
однос. Затоа треба да се еобере времето поминато во работен однос
пред и по служев.ето односно дослужуватьето на веената обврска.

Од образложението:
"Од списите по предметот се гледа дека тужителот од 16-VП-

1966 до 20-IX-1966 година бил корисник на паричен надомееток по
ради привремена безработност, а од 20-IX-1966 до 30-IП-1966 година
бил во JHA на отслужувагье на редовен кадровски рок. По отелу
жуван.ето на кадровскиот рок.. од l-IV до 22-IV-1966 година, тужи
телот се приjавувал во заводот за вработуваьье на работници. Од
23-IV-1966 до 30-XI-1966 година бил во работен однос.

Според чл. 71, ст. 2 ОД Основниот закон за организацига и
финансирагье на вработуватьето, предвидено е, по исклучок, работ
никот на Koro му престанало правото на паричен надоместок пред
истечуватьето на времето за кое ово] надоместок му припага поради
одетье на отслужуватье или дослужуватье на воениот рок, а кога
ке се врати од отслужуваьье односно дослужуватье на воениот рок
има право на паричен надоместок за онолку време колку што му
преостанало за признаван-е на паричен надоместок, ако е тоа за него
поповолно.

Од погоре наведеното произлетува дека тужителот бил КО'
риеник на паричен надсместок и како таков отишол на отслужу
ватье на кадровскиот рок. По врайатьето од кадровскиот рок на
тужителот треба да се применат опредбите од чл. 90 ОД Оеновниот
закон за организаци] а и финансиратье на вработуватьето, поради тоа
што како корисник на паричен надоместок, според поранешните
прописи, отишол на отслужуваьье на кадровскиот рок во JHA. При
врайатьето од JHA, бидеj ки времето на отслужуватьето на кадров
скиот рок не се смета за прекин на користетьето на правото на
паричен надоместок, туку се смета како време на мируван-е, органот
требаше да донесе решение во смиела на чл. 40, во врека со чл. 71,
ст. 1 од законот.

При ваква положба, органот ке треба на 1-ХII-1966 година
да цени дали тужителот то иецопил времетратьето на кооистетьето
на правото на паричен надсместок според решението донесено во
смисла на чл. 90 од законот на l-IV-1966 година, или не. Ако на-

466



полно го исцрпил правото на паричен надоместок, тогаш тужителот
би имал право на повторно остваруван-е право на паричен надо
месток во смисла на чл. 71, ст. 1 од законот. При ова, а со оглед
на одредбите на чл. 72, ст. 1, на тужителот би му се сметало, како
време поминато на работа, времето што го поминал како привремено
безработен, за кое примал паричен надоместок и тоа од 16-VII-1964
година до 20-IX-1964 година и од 1-IV-1966 до 22-IV-1966 година,
поврэувагйи го со времето на врабогуваььето до 30-XI-1966 година."

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, 'У. бр. 1761/67 од
26-ХII-1967 година).

50. Уживател на правото на паричен надоместок поради при
времена безработност, ко] отишол на работа во странство и поради
тоа му се прекинало примазъето на паричниот надоместок, нема
право на доискористтван.е на ова право во смиела на чл. 71, ст. 2
од Законот за оргавизвциза и финанеиран,е на вработтвазьете по
врайазьето од странство, доколку за времето додека работел во
странство не плвйал придонее за вработуван,е,

Од образложението:

"Од списите по предметот се гледа дека мегу странки те не е
спорно оти тужителот во времето од l-IV-1966 до 23-IX-1966 година
бил на работа во Франциj а и дека нема силучен договор со заводот
за вработуваьье на работници за плайан.е на придонее за вработу
ваьье за времето додека бил на работа во странство.

Според чл. 62 од Основниот закон за организацига и финан
сиран-е на вработувагьето, право на паричен надоместок поради
безработност имаат и jугословенеките работници што биле врабо
тени во странство под иети услови, ако за тоа време плаl{але при
донес за вработуватье,

Од погоре изложената неспорна фактичка поло.жба и цити
раниот закон ски пропие, произлегува дека органот не го повредил
законот кога го одбил баразъето на тужителот да му признае право
на паричен надоместок поради безработно ст по BpaKaIЬeTo од Фран
циjа.

Наводите на тужителот дека то], како уживател на паричен
надоместок, се вработил во странство, и дека во смиела на чл. 71,
ст. 2 од Законот за организациj а и финансиран-е на врабогуватьето
имал право на доискористуватье на правото на паричен надоместок
по врайан.ето му од Францига - се неосновани поради гоа што на
тужителот правото не му престанало поради вработуваIЬето во Jyro
слави] а, туку му престанало поради тоа што отишол во странство
на работа."

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, во Скопjе, 'У. бр.
390/67 од 4-V-1967 година).
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51. Порапешниот еопственик на национализирано градежно
неизградено земjиmте, но] не е занаетчита или лице што врши
друга дозволена приватна депюст, не може да оствари првенетвено
право на користезье на земjиште на кое, според урбаниетичкиот
план на грацот, е предвидена изградба на деловна зграда.

Од образложението:
"Според чл. 5, ст. 1 од Законот за национализацига на наем

ните згради и градежното земjиште, како и чл. 17-а од Законот за
промет на земjишта и згради, предвидено е дека може да стекнува
и да има во сопственост деловна зграда само граганин KOj се зани
мава со занаетчиска или друга дозволена приватна дегност, кога по
евогог капацитет може да служи за неговата деjност.

Од списите по предметот се гледа дека тужителот поднел ба
ран-е да му се дозволи да изгради деловна зграда од привремен
карактер на негова катастарска парцела бр. 50/1865,и да ja издава
под закуп на претприjатие што се занимава со промет на градежен
материгал.

Според чл. 4, ст. 1 од Законот за уредуван-е на градежно
земjиште во градовите и населбите од градски карактер, предви
дено е дека поранешниот сопственик на неизградено градежно зем
[иште има првенствено право на користеьье на тоа земjиште :ВО
површина кога е потребна за изградба на зграда на кога според
законот може да има право на сопственост.

Од погоре цитираните законски одредби произлегува дека,
без оглед на тоа дали на тоа место е предвидена градба на сто
пански об]екти или не, органот не го повредил законот кога го
одбил баран-ето на тужителот да му издаде градежна дозвола за
изградба на таков обjект, бидегйи не се работи за изградба на
обjект за вршеьье на занаетчиска или друга дозволена приватна деj
ност, туку се бара градежна дозвола за изградба на деловен обjект
за издаван-е под закуп."

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, во Скоп]е, У. бр.
1248/70од 16-ХII-1970 година).

52. Кога по влегуватьете во сила на зннзгз е изградена нова
станбена згрвда, со Koja едно' лице се стекнало со етанови повейе
отколку што дозволува чл. 2 од истист закон, еогласно чл. 17 од
иетиот закон тоа лице може да изврши избор мегу постозните и
новоизградените станови.

Од образложението:
"Тужителот во градот С. песедува станбена зграда на ул. ,,442"

бр. 4, кога се состои од приземjе и кат. Приземjето и катат имаат
по три соби, кугна и претсобjе, а на катот имало и балкон. Во текот
на 1960 година тужителот добил градежна дозвола и во град С. на
ул. ,,442" бр. 2, изградил нова станбена зграда, кога се состои од
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призем]е, два ката и мансарда. Во приземjето имал три соби, кутна,
шпаjз и преодно претсобjе, а на првиот и втори от кат имало по
еден трисобен конфорен стан, додека мансардата се состоела од две
соби, претсобj е, ходник, тераса и две мали простории.

Според мислен-ето на Судов, основан е нанодот од тужбата
на тужителот во смисла на тоа дека требало да се овозможи да
изврши избор мегу постоjните и новоизградените станови, имено
кои станови ке ги задржи, се разбира во границите на законскиог
максимум. Ова произлегува од одредбата на чл. 17 од Законот за
национализацига на наемните згради и градежното земjиште. Впро
чем, спротивното становиште, имено дека сопственикот не може да
врши избор мегу постоjни и новоизградени станови, всушност би
довело до ограничуван-е изградбата на станови, што сека ко не можело
да биде интенциj а на цитираниот закон, бидеj Ки негова цел е суз
бивазье на наемните односи во станбената област, а не ограничуван-е
изградбата на станови за задоволуватье на личните потреби."

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, во Скопjе, У. бр.
897/64 од 28-I-1965 година).

53. Повреден е законот со тоа што собранието на општината
го одзело владението на спорното земjиште од поранешниот еоп
ственик со цел за градба на привремен обjект, ко] според урбанис
тичниот план на градот не е предвиден да се гради на тоа земзиште
- чл. 38 од 3аконот за национализацша ва наемните згради и гра
дежвото земjиште.

О Д об раз л о ж е н и е т о:
"Од списите по предметот се гледа дека на спорното место,

според урбанистичкиот план на С., е предвидено да се гради улица
и хотел и дека спорното земjиште од тужителот, како од поранешен
сопственик, не се одз ема за градба на улица и хотел, туку за град
ба на привремен обjект (барака).

Според чл. 38 од Закопот за национализацига на наемните
згради и градежното земjиште, национализирано градежно земjиш
те може да биде одземено од владение на поранеlllНИОТ сопственик
само заради градба на обjекти или други работи според урбанистич
ки от план на градот.

Кога собранието на општината го одзело владението на спор
ното земjиште од тужителот, како од поранешен сопственик, заради
градба на привремен обjект, ко] според урбанистичкиот план не е
предвиден да се гради на спорното земjиште, од погоре цитираниот
законски пропис .произлегува дека го повредило законот.

Тужениот, според погоре цитираниот законски пропис, има
право на користен-е на погоре означеното спорно земjиште се додека
тоа не биде одземено заради реализиран.е на урбанистичкиот план."

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, во Скопjе, У. бр.
1529/68 од ll-IX-1968 година). .
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54. Согласно чл. 37 и 38 од 3аконот за национализациjа па
наемните згради и градежното земjиште, одземан,е од владение на
земзиште на кое постои згрвдв, нако и на земзиштето кое и е
неовходно на зградата, не може да се изврши според опредбите
на Заковот за национализациза ва наемните згради и градежното
земjиште, везависно ОД тов што згрвдата била изградена без про
пишана градежна дозвола,

Во таков случаj се врши експроприjациjа на згрвдата, при
што сопственикот на зградата нема право на нацоместок, но може
да ja поруши зградата и градежвист материjал да го однесе - сог
ласно чл. 37, ст. 3 од Законет за експропризациза ("Сл. лист на
СФРJ" бр. 11/68- измени).

Од образложението:
"Според одредбата на чл. 38, ст. 1 од Законот за национали

зациjа на наемните згради и градежното земjиште, градежно не
изградено земгиште, кое е национализирано, останува во посед на
поранешниот сопственик се додека то] врз основа на решение од
општинското собрание не и го предаде во посед на општината или
на друго лице, заради изградба на зграда или друг обjект, или
заради извршуватье на други работи. Според тоа, депоседиран-е
односно одзематье од владение на земjиште може да се изврши
само ако е во прашатье национализирано неизградено градежно
земjиште, а не и изградено градежно земjиште. Според одредбата
на чл. 37 од наведениот закон, ако на национализираното земjиште
се наога зграда ко]а не е национализирана, сопственикот на таа
зграда има право на бесплатно користетье на земjиштето што го
покрива зградата и на земjиштето што служи за редовна употреба
на таа зграда, се додека на тоа земjиште постои зградата.

Неспорно е дека на спорните земjишта за кои е одлучено да
се одземат од владение и користетье од поранешните сопственици
има изградено станбени згради и тоа, по правило, без градежни
дозволи. Затоа, а согласно погоре наведените законски прописи, со
оспореноторешение е повреден законот на штета на оние тужители,
поранешни сопственици, кои имаат изградено зграда односно на чие
земjиште постои зграда, па им е одземено владението на земjиштето
што го покрива зградата или им е одземен дел од земjиштето што
служи за редовна употреба на зградата.

Ако во посебна постапка на законит начин биде порушена
вградата, врз основа на извршно решение, или ако самиот сопстве
ник по свога волjа [а поруши зградата, дури тогаш може да се го
вори за одземаlЬе од владение на национализирано градежно неиз
градено земjиште.

Од одредбите на изменетиот чл. 37, ст. 3 од Законот за експро
приjациjа ("Сл. лист на СФРJ" бр. 11/68)се гледа дека може да се
изврши експроприjациjа и на згради изградени без пропишана гра
дежна дозвола. Фактет што зградата е изградена без пропишана гра
дежна дозвола има влитание врз баразъето на сопственикот за на
ДOMe~:OK за порушената зграда, а не и на самата експроприjациjа,
БИДЗJКИ според наведената законска одредба, ако се експроприра
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зграда или посебен дел од зграда изградена беа ПРОПИlllана дозвола
од надлежниот државен орган, поранешниот сопственик нема право
на надоместок за таква недвижност. Поранешниот сопственик може
да ja СРУlllИзградата и да го однесе материjалот од таа зграда во
рокот што ке му го определи надлежниот орган."

(Пресуда на Врховниот суд на Македо:rm:jа, во Скопjе, У. бр.
493/67, од 9-Х-1968 година).

55. Физичка делба мегу бивши сопственици на национализи
ран имот, и тоа по нациенвлизацизата, има важност само по однос
на владението на национализираниот имот, а не и на сопственоста.
Ова затоа што оо национализвцшата напионаяизираниот традежен
имот станал општествен имот, па поранеmните сосопственици со
физичка делба за владение на општонародниот имот не можат да
станат сопственици на посебните делови што им припадвале со фи
зичката делба.

о д об раз л о ж е н и е т о:

"Во чл. 38 од Законот за национализациjа на наемните згради
и градежното земгиште е предвидено дека градежното неизградено
зсмгиште, кое е национализирано, останува во посед на поранеш
ниот сопственик се додека врз основа на реlllение на ОПlllТИНСКОТО
собрание не му го предаде во посед на собранието или на друго
лице, заради изградба на зграда или друг обjект.

Кога органот од списите по предметот установил дека спорното
градежно земjИlllте е доделено на друго лице за изградба на стан
бена зграда, а според урбанистичкиот план и потесната локациjа
приложена во списите, то] не го повредил законот кога со оспоре
ното решение го одзел од посед спорното национализирано градежно
земjиште од поранешните сопственици, а за изградба на станбена
зграда.

Наводите на тужителите дека бил повреден законот поради
тоа што тие како поранешни сосопственици извршиле физичка дел
ба на национализирано градежно неизградено земjиште и дека во
решението не било озна~ено колку квадратни метри од кои сопстве
ници се одзема - се неосновани поради тоа што тоа не прететавува
битна повреда на постапката. Од друга страна, во моменгот на
национализациjата тие биле сосопственици и доколку подоцна дошло
до некаква физичка делба на национализираниот имот, таквата
делба има важност само по однос на владението на национализи
раниот имот, а не и на сопственоста, биде[йи со национализациjата
национализираниот градежен имот станал општонароден имот, па
поранешните сопственици со физичка делба за владение на опште
ствениот имот не можат да станат сопственици на посебните делови
што им припаднал е со делбата за владение. Во случаjот е важно
дека според разработеноста на урбанистичкиот план, односно потес
ната локациjа на катастарската парцела бр. 524, во површина од
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531 м. кв., е предвидена изградба на станбена зграда, и дека одзе
ман-ето се врши за спроведуватье на урбанистичкиот план односно
за изградба на станбена зграда."

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, во Скопjе, У. бр.
1221/64 од 25-1-1965 година).

56. Во случаj кога бившиот сопственик на национализирано
неизградено градежно земзипие има повейе градежни парцели на
кои е предвидена изградба на семезва станбена зграда, TOj има пра
во да избира Koja од тие градежни парцели да му" се додели на
користен-е за изградба на семеша станбена зграда - чл. 40 од За
конот за нациовализациjа на наемните эгради и градежното зем
jиште.

Од образложението:

"Со оспореното решение од 10-Х-1963 година, одбиена е жал
бата на тужителите, изjавена против првостепеното решение, со
кое на тужителите им е доделено право на користен.е на градежно
земjиште, дел од К, П. бр. 505, во површина од 246 квадратни метри
и дел од К. П. бр. 571, во површина од 90 квадратни метри, пора
нешна нивна сопственост за изградба на семе[на стан бена зграда,
предвидена со урбанистичкиот план на град О. односно со локациjата
бр. 06-24/101-в.

Против второстепеното решение тужителите поднесоа тужба
до ово] суд И започнаа управен спор, па во тужбата предложи] а
оспореното решение да се поништи.

Ово] суд на] де дека оспореното решение треба да се поништи
од следните причини:

Неспорно е во случаj ов дека тужителите се бивши сопстве
ници на повейе градежни парцели, наменети за изградба на семегни
станбени згради и дека бараат да им се додели потребен броj такви
парцели за изградба на семеjни станбени згради.

Според чл. 40, ст. 1 од Законот за национализацига на наемните
згради и градежното земjиште ("Сл. лист на СФРJ" бр. 52/58) по
баран-е на поранешниот сопственик на национализирано градежно
неизградено земjиште собранието на општината ке му го даде тоа
земjиште на користегье заради подиган,е на семеша станбена згра
да, ако според урбанистичкиот план или одлука на општинското
собрание, ко] а то] план го заменува, може на тоа земj иште да се
подигне таква зграда.

Во конкретниов случаj од списите не се гледа дали тужи
телите има ат свои стано ви или станбени згради, односно дали секо]
од нив има максимум станбен простор, предвиден во чл. 2 од За
конот за национализациj а на наемните згради и градежното зем
jиште или не. Доколку ке се установи дека ни првиот ни вториот
тужител немаат максимум станбен простор, предвиден во горната
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законска одредба, тогаш, согласно со наведените прописи, на тужи
телот ке треба да му се даде на користен-е една градежна парцела,
потребна за подиган-е на семеша станбена зграда. Под иетите ус
лови и на тужителката ке треба да и се даде на користегье една
градежна парцела заради подиган.е на семеша станбена зграда.
Притоа, како бивши сопственици на неизградено градежно земjиш
те, тужителите имаат право да избираат кога од градежните пар
цели на секо] од нив да му се даде на користене од земj иштето
што порано било нивна сопственост.

Биде[ки тужениот орган така не постапил, туку на дваjцата
тужители им доделил на користегье само една градежна парцела,
и тоа без да им се даде можност да извршат избор од градежните
парцели, нивна бивша сопственост, затоа со оспореното решение е
повреден законот на штета на тужителите."

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, У. бр. 1942/63 од
23-IV-1964 година).

57. Во управната постапка не може да се утврдува поетоен,е
на договор за купопродажба на градежно земjиmте, еилучен пред
влегувазьего во сила на 3ННЗfЗ, а везаверен од надлежниот еуд
во смиела на чл. 70 и 72 од истиот закон, бидеjJiи таквиот договор
нема никаква важност.

О Д об раз л о ж е н и е т о:

"Спорно е во случаj ов дали во управна постапка може да се
утврдува постоетье на договор за купопродажба на градежно зем
jиште, ко] договор наводно бил склучен на ден 24-XI-1958 година,
но незаверен од надлежниот суд, и тоа мегу А. и М. Р. од с. К.,
како продавачи, а тужителите и татко им л. Н. како купувачи.

Ово] суд смета дека правилно поста пил тужениот орган кога
го потврдил првостепеното решение, со кое тужителите биле од
биени од баран-ето за утврдуван,е постсетьето на незаверениот дого
вор за купопродажба на градежно земjиште, бидеjки согласно чл. 70
и чл. 72 од Законот за национализациjа на наемните згради и гра
дежното земjиште, ко] влезе во сила на 26-ХII-1958 година, таков
договор, на ко] потписите на странките не се заверени од надлеж
ниот орган, нема никаква правна важност. Според тоа, нема правна
основа за утврдуван,в дали таков договор постоел или не."

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, во Скопjе, У. бр.
1472/63 од 18-VI-1964 година).
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58. Национализирано градежно неизградено земjиште може да
се одземе од владение од поранешниот еопетвеник само заради из
градба на обjекти кои се предвидени со урбанистичкиот план на
градот. За изградба на привремен обjект (гаражи), кои не се пред
видени со урбанистичкиот план, танво земjиште не може да се
оцземе од владение.

Од образложението:

"Според чл. 2 од Законат за определуван-е на градежното зем
jиште во градовите и населбите од градски карактер (,;Сл. лист на
СФРJ" бр. 5/68), како градежни земjишта можат да се одредат само
оние земтишта кои се веке урбанистички изградени или за кои е
донесен детален урбанистички план, ако изградбата на тие зем
jишта во целост или во поголем дел се изврши во рок од 10 години
од денот на влегуваffiето во сила на републичкиот закон со KOj се
одредуваат градските земjИll1та во градовите и населбите од град
ски карактер. Од оваа одредба произлегува дека како градежно
земjиште се смета оноа земjиште на кое е, според урбанистичкиот
план на градот, е предвидена градба, или во рок од 10 години ке
се изврши изградбата. Во конкретниов случа] земгишгето е на
ционализирано, што значи дека е во прашан-е градежно неизградено
земгиште. Според чл. 3, ст. 1 од ово] закон, поранешниот сопственик
на градежното земjиште има право да го користи тоа земгиште до
денот кога врз основа на одлука на надлежниот орган е должен да
му го предаде на корисникот. Според чл. 38 од Законот за нацио
нализациjа на наемните згради и градежното земгиште ("Сл. лист
на ФНРJ" бр. 52/58), градежното неизградено земгиште останува во
владение на поранешниот сопственик дотогаll1 додека не и го пре
даде на општината или на друго лице заради изградба на зграда
или друг обjект, или заради изведуваьье на други работи. Од овие
законски одредби произлегува дека поранешниот сопственик не е
должен да го предаде земгишгего ако на него не се пристапи кон
градбата предвидена со урбанистичкиот план односно со одлука кога
го заменува то] план, т. е. пред да му е потребно на кориеникот
за изведуван-е на градежни работи или други работи со кои зем
[иштето се приведува кон наменетата цел. Градбата на привремен:и:
обjекти - гаражи, кои не се предвидени со урбанистичкиот план,
не се смета за градба во смисла на оваа законска одредба. Според
тоа, за таква цел не може да се одземе владението на национали
зираното градежно эем]иште од поранешниот сопственик."

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, во Скопjе, У. бр.
617/69од 23-IV-1969 година).
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59. Во постапката за одземан-е од владение од поранеmпиот
сопственик национализирано грвдежно неизградено земjиште пред
да се донесе решение за тоа, на поранешниот сопственик треба да му
се даде можност да се иззаени по однос на неговото првенствено право,
во смиела на чл. 4 од 3аконот за одредгван,е на градежното зем
jиште во традовите и населбите од градски карантер. При ова,
поранешниот сопственик има право точно да 1'0 определи земjиштето
што бара да му биде доделено.

Од образложението:
"За да може да се донесе правилно и законито решение,

потребно е да се извиди дали тужителот има максимум станбен
простор, како и тоа дали веке му е доделена една градежна пар
цела за изградба на семеша станбена зграда. Исто така е потребно
да се установи дали односното земjиште се смета како градежно,
т. е. дали е за него донесен урбанистички план, а во смисла на
одредбата на чл. 2 од Законот за определуван-е на градежното
земjиште во градовите и населбите од градски карактер ("Сл. лист
на СФРJ" бр. 5/68). Откак о ке се дополни постапката во оваа смисла
и ако се утврди дека има услови на тужителот да му се додели една
градежна парцела, потребно е то] да се изj асни во смисла на чл. 4
од цитираниот закон -- Koja парцела бара да му биде доделена, со
'Точно означуван.е на парцелата, а кога околност да биде содржана
и во самото решение за евентуално доделуван-е на градежно зем
jиште на тужителот."

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, во Скопjе, 'У. бр.
275/69 од 12-ПI-1969 година).

60. Кога таткото на тужителот го искористил своето првен
ствено право на користыье на градежно земjиште со подоцна склу
чениот договор за подарок, то] не може да го пренесува и првен
ственото право на користен,е, бидеjки тоа право то] лично го иеко
'ристил, па не може да пренесе нешто што не песедува - член 4
од Заковот за одредуван,е на градежнето земjиште во градовите и
навелбите од градеки карантер.

Од образложението:
"Од списите е видно дека во 1958 година како поранешен соп

ственик не е затечен тужителот туку неговиот татко, и тоа не
'е спорно. Тужителот претендира на првенствено право на корис
тен-е врз основа на договор за подарок, склучен мегу него и татко
му, со ко] му била подарена една идеална шестина од К. П. бр.
'31816, во површина од 2340 квадратни метри, склучен на 24-VI-1970
година. Правилно тужениот орган не го третира тужителот како
лице кое има првенствено право на користетье, бидеjки во постап
ката е утврдено дека таткото на тужителот го искористил своето
првенствено право на користетье со тоа што со решение бр. 09--3472
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од 15-Х-1970 година му бил оставен плацот браj 63/41, во павршина
од 414 квадратни м. за изградба на станбена зграда. Имена, при
ваква положба, правилно тужениат арган не го зел предвид дога
ворот за подарок. бидеj ки са то] даговор таткото на тужителат не
маже да го пренесе и првенственото права на користегье, зашта то]
тоа лично го искористил, па не може да пренесе нешта што не
паседува. "

(Пресуда на Врхавниот суд на Македаниjа, во Скоп]е, У. бр.
2180/70 од 3-1II-1971 година).

61. Кога се одлучува за одзеиан,е на владението на национа
лизирано градежно неизградено земjиште од поранешниот сопстве
ник, независно од гоа дали се одзема со цел за претходно кому
нално ypeДYBalЬe на земшштето или за непосредна градба, собранието
на општината е должно претходно да одлучи за првенственото право
на градба на поранешниот сопственик на тоа земjиште - чл. 4 од
Заковот за определуватье на градежното земjиште во градовите и
населбите од градски нарантер.

О Д об раз лаж е н и е та:

"Одлучено е да се адземе ад владението на тужителката гра
дежна неизградена земjиште и тоа К. П. бр. 868/3, ва површина
ад 709 кв. м., катастарска апштина д. В. Ова паради тоа ШТО', спаред
аднасниат урбанистички план, на опишанота земjиште била предви
дена изградба на станбени згради ва населбата наречена "Цвекар
ница". Ва врска со првенственато права на тужителката, ва смисла
на одредбата на чл. 4 ад Заканат за определуван,е на градежнато
земjиште ва градовите и населбите ад градски карактер, не е адлу
чено са оспарената решение ад причина што тужената страна за
станала на становиштето дека за ова права требала да се адлучува
и ке се одлучувала ва друга, адделна постапка. Мегутоа, спаред
наогаььето на Судав, погрешна е ава правна станавиште на туже
ната страна, паради ШТО' аспореното решение следува да биде ПО'
ништена и таа ад следните причини:

Сагласна чл. 4 ад гарниот закан, паранешниат сапственик на
неизградено градежно земj иште има првенствено права на карис
тетье на тоа земjиште ва павршина кога е патребна за изградба на
зграда, на кога, спаред законат, може да има права на сапственаст,
и за редовна упатреба на таа эграда, ака врз оснава на деталниот
урбанистички план може на гоа земj иште да се подигне танва зграда.
Спаред чл. 3 од истиат закон, пак, паранешниат сапственик на неиз
градено градежна земjиште има права да га каристи тоа земjиште
до денат кага е далжен, врз аснава на одлука од надлежниат арган,
да му га предаде на карисникот.
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Од погоре цитираните законски прописи произлегува логичен
заклучок дека кога се одлучува за одземаffiе од владение нацио
нализирано градежно неизградено земjиште од поранешниот соп
ственик, во таа иста постапка за одземан,е треба претходно да се
одлучи за првенственото право на поранешниот сопственик. Имено,
ако во таа постапна се установи дека се исполнети условите за
отстапувагье на градежното земjиште на поранешниот сопственик,
нема основ да не се одлучи за тоа, односно не би било целисходно
и во духот на економичноста на постапката прво да се одлучува за
одземаьье од владение на такво земj иште, а потоа, во друга по
стапка, со друго решение, да се одлучува за отстапуван,е на градежно
земjиште на поранешниот сопственик, За таа цел, имено, заради
едновремено одлучуватье за одземаэье и за отстапуваьье на градежно
земj иште на поранешниот сопственик, потребно е нему да му се
даде можност да се из] асни дали бара да му се отстапи танво
земjиште. Во конкретниот случа] постапката е водена во оваа смие
ла, бидеjки поранешната сопственичка, т. е. тужителката, е рас
прашана и ja дала потребната изjава, нс не е одлучено по неjзи
ното баран-е, туку е одлучено само за одземазье од нетзино владение
на односното земjиште, а со оглед на погоре изнесеното правно
становиште на тужената страна, со кое не се согласува ово] Суд.
Се напоменува дека правното стаНОВИlllте заземено во оваа пресуда
од Судов не е во спротивност со одредбата на чл. 20, ст. 2 од За
конот за уредуватье и користен.е на градежното земтиште ("Сл.
весник на СРМ" бр. 26/68). Имено, според оваа законска одредба, на
користеьье се дава уредено градежно земгиште. Мегутоа, поранеш
ниот сопственик и не пристапува кон градба додека не биде уредено
земгиштето, не му се ни издава соодветна градежна дозвола. Кога
се уредува едно градежно земjИlllте во смиела на односните закон
ски одредби, тоа всушност значи дека постои непосредна градба и
само во таа фаза и може да се одземе од владение земjиштето,
па затоа во истото тоа време треба да се одлучи и за отстапуваЕЬе
на земjиштето на поранешниот сопственик".

(Пресуда на Врховниот суд на Македонига. У. бр. 2420/68 од
26-II1-1969 година).

62. По чл. 2, 4 и 6 од Заквнот за уеловите и начинот на оства
руван,е на првенственото право на нористезье на градежно земjиште,
наследниците на порапешвиет еопетвеник на градежното неизгра
дено землиште имаат првенетвено право на кориететье на национа
лизирането градежно неизградене земjиште само на една градежна
парцела, на K()ja може да се подигне станбена зграла, K()ja граганин
може да ja има во еопетвенеет, донолиг гоа право поранешвиот
еопетвеник не го искориетил и нема максимум на стан()ви.

о д об раз л о ж е н и е т о:
"Според член 2 од Законот за условите и начинот за оства

pYBaffie на првенствено право на користеffiе на градежно земjИlllте
("Сл. весник на СРМ" бр. 8/70), пор:)неlllНИОТсопственик на земjИlll-
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тето кое станало општествена сопственост ке го оствари првенстве
ното право на користегье на градежна парцела, во површина кога
е потребна за изградба на вградата и за неjзината редовна употреба,
ако со деталниот урбанистички план е предвидено на таа парцела
да се изгради таква зграда на ко]а то], според законат , може да
има право на сопственост и на редовна употреба на зградата.

Од податаците во списите се гледа дека на односното гра
дежно земгиште навистина е предвидено да се изгради семегна
станбена зграда според урбанистичкиот план на градот С. Мегутоа,
од списите се гледа и тоа дека поранешен сопственик на истото
земгиште е таткото на тужителот С. и В., односно брачниот другар
на тужителката К. Сите тужители се наследници на ·поранешниот
сопственик, евогог татко, односно брачен другар, па како такви на
нив им е неспорно веке доделена една градежна парцела, конкретно
локациjата броj 1559. Со ова тие го исцрпиле своето право, бидеjки
според одредбите на Законот за национализациjа на наемните згра
ди и градежното земjиште, поранешниот сопственик има право на
една градежна парцела, респективно и сите наследници (заедно)·на
поранешниот сопственик имаат право само на една градежна пар
цела за изградба на семетва станбена зграда, доколку TOj тоа право
не го искористил и нема максимум станбен простор - чл. 4 и 6
од цитираниот закон."

(Пресуда на Врховниот суд на .Македонига, во Скогпе, У. бр.
1712/72 од 16-XI-1972 година). I

. I
\

63. fрадежниот инспектор не е овластен да цени дали одде
лението за станбени и комунални работи при собранието на оп
штинатв одобрениетоза градба го издало без прибавена урбанис
тичка согласност, па не можел по TOj основ, на лицето кое се
снабдило со танво одобрение,да му наложи запиран-е на градбата,
согласно чл. 24 од Законет за изградба ва инвестициови обjекти.

Од образложението:
"Со оспореното решение е повреден занонот на штета на ту

жителката. Градезъето што го вршела тужителката по решението
за запиран,е на градбата од 2-ХII-1969 година е извршено врз ос
нова на измената на решението за одобруватье на граденьето бр.
12-22251 од 22-IX-1969 година, со решение У. бр. 12-29410/69 од
15-I-1970 година. Со последното решение за одобрение на градбата
на тужителката и се одобрува да изврши доградба на, станбената
зграда, според коригираниот проект за дотрадуватье, и тоа димен
зиите на дограпбата да бидат 10,50Х 9,50 метри, а тужителката до
градувала токму во овие димензии и според ова решение од 15-I-
1970 година. На тужителката со решението за эапиратье на град
бата од 2-ХII-1969 година и е даден рок до 10-ХII-1969 година да
прибави одобрение за пречекоруваIЬе на одобрението за градба од
22-IX-1969 година, и во исполнуватье на таа наредба тужителката
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се здобила со второто решение за одобрение за градбата од 15-1-
1970 година, по кое пречекоруватьето по второто одобрение се санира
и граденьето продолжува во димензиите како што биле пречекорени
кога е донесено решението за запиразье и во тие димензии е довр
шено прошируватьето на доградбата. Следователно, тужителката град
бата ja вршела врэ основа на прописна дозвола за градба од 22-IX-
1969 година, коригирана на 15-1-1970 година од Одделението за
комунално-станбени работи на Собранието на градот с.

Наводите на тужениот орган - дека решението од 15-1-1970
година на Одделението за комунални и станбени работи на Собра
нието на градот С. било незаконито, бидетки било донесено без прет
ходно да се прибави урбанистичка сосласност за коригиранист
проект и прошируваьье на догралбага е околност кога е без значезье
за закони тото граден.е на тужителката, бидезки таа градела врз
основа на решение за градба издадено од надлежниот орган. А дали
надлежниот орган решението за градетье го донел врз основа на
претходно прибавена согласност од управата за урбанизам, тоа е
посебно прашан-е кое може да биде од важност за друга постапка,
за евентуална оцена на законитоста на решението за одобрувалье
на граден-ето од 15-1-1970 година, но не и за оцената дали тужи
телката градела врз основа на решение за градба со соодветна
документациj а за таква градба, Тужениот орган не бил надлежен
во постапката за примената на чл. 24 од Законот за изградба на
инвестициони обjекти да го цени решението на Одделението за ко
мунално-станбени работи на Собранието на градот С. од 15-1-1970 го
дина, и, сметагйи го дека е незаконито, да ja смета и самата градба,
кога е изведена врз основа на тоа решение, дека е незаконита и дека
таквата градба, како извршена по запираььето на градбата, може
да се урива, бидеj ки такво овластуваьье по то] законски пропие
нема. По запиран-ето на градбата, градбата се врши врз основа на
добиена градежна дозвола од надлежниот орган и во границите на
добената дозвола, т. е. во одобрените димензии од 10,50Х 9,50 метри."

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, во Скопjе, "У. бр.
1436/70 од 4-XI-1970 година).

64. Школуван.ето во верска гииназша не се смета за редовно
школуван.е во средни училишта во смисла на чл. 16 од Законот за
финансиран-е на определени форми на општеетвена заштита на
децата ("Сл. весник на СРМ" бр. 3/68). Како редовно школуван,е
според ово] закон се смета само школуввтьетово оние средни учи
лишта кои се основани од општествено-политичкитезаедници, ра
ботните и другите организации и .чиjа задача е да ги остварат
општите цели на образованиетои воспиттваэьетона младите.

Од образложението:
"Правилно е правното мислен,е на тужениот орган дека шко

луватьето во верската гимназига во С. не се смета за редовно шко
луван.е во средни училищта во смиела на чл. 16 од Законот за
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финансиран-е определени фарми на општествена заштита на децата
("Сл. весник на СРМ" бр. 3/68), бидегйи спаред ово] закан, кака
редавна школуваьье се смета сама. школуваььето ва оние средни
училишта каи се асновани од општествено-политичките заедници,
рабатни и други организации и чиjа задача е да ги остварат ап
штите цели на образованието и воспитуватьето на младите, а не
и во ание ШТО' се оснавани од верските заедници за потребите на
тие заедници заради верско образование и оспосабуваlliе на кадар
за вршеьье на верски обреди, Според тоа, на тужителат, сагласно
чл. 15 ад пагаре цитираната законска одредба, за детето т., кое е
постара ад 15 гадини, а не е· на редовна школуватье, не му следува
право на додаток на деца, па правилно од страна на тужениот
орган е одбиено неговото баран.е."

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, во Скопjе, "У. бр.
1873/70 од 3-П-1971 година).

65. Пако детето се запишало како редовен студент на праввиет
факултет во учебната 1965/66 година, правото на додаток на деца му
припага и за петтиот семестар. запишан во 1969/70 година, доколку
тоа не користело танво право онолку учебни години колку што трае
редовното школуватье според статутот на факултетот, а HajMHory до
26-та година од живогот.

О Д об раз л о ж е н и е т о:
"Не е спорно дека детето Т. е родено на 1-II1-1947 година,

односно дека 26 години ке напални во 1973 година и дека во учеб
ната 1969/70 година било запишано во V семестар на Правниот фа
култет во С.

Во чл. 18, ст. 1 од Законат за финансиран-е на определени
форми на општествена заштита на децата е предвидено дека за
деца та што се наогаа т на редовно школуватье ва високошкалски
установи, додаток припага за онолку учебни години, колку што трае
школуван-ето, утврдено со статутот на високошколската установа,
сметано од запишуватьето, но на] многу до навршените 26 години
од животот.

Од погоре изложената фактичка положба и цитираната за
конска одредба произлегува дека заводот га повредил законот кога
на тужителот не му го признал правото на детски додаток за детето
Т., кога е тоа редовен студент во V семестар. а е помладо од 26
години. Околноста што детето Т. се запишала на Правниот факултет
во С., како редовен студент во учебната 1965/66 година, а во V се
местар се запишало во 1969/70 година, е без правна важност по однос
на правото на детски додаток. Кога тоа не било редовен студент
тужителот не бил корисник на додаток на деца, а кога станала
редовен студент, а е помало од 26 години, продолжува со правото
на детски додаток."

(Пресуда на Врховниот суд на Македонига. во Скопjе, "У. бр.
1225/70 од 7-Х-1970 година),
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66. Во смиела на чл. 29, ст. 1, точ. 3 од Зановот за финанси
рвтье на определени форми на општествена заштита на децата, не
припага право на додаток на деца кога брачниот другар на корис
никот . на правото на додагов на деца врши саместошв професио
нална дешост, независно од тоа колку приход остварува од тоа.
Во таков случаj приходот ОД таквата деjност и на другите членови
од домайинствоте и на корисникет на правото не се сведува на
приход од личен доход од работен однос, во емиела на чл. 30, ст. 2,
точ. 5 од истист закон.

О Д об раз л о ж е н и е т о:

"Со оспореното решение не е повреден законот на штета на
тужителката. Не е спорно дека брачниот другар на тужителката
врши приватна професионална дегиост - опинчар. Спорно е дали
и покраj тоа тужителката може да оствари право на детски додаток
за три деца од 1-1-1968 година. Во чл. 29, ст. 1 и 3, на крагот на
Законот за финансираьье на определени форми на општествена
заштита на децата ("Сл. весник на СРМ" бр. 3/68) стои: "кога деj
носта самосготно [а врши брачниот другар на корисникот на пра
вото на додаток на деца, не припага правото на додаток на деца".
Од ова jacHo произлегува дека од правото на додаток на деца се
исклучува корисникот чи] брачен другар врши самостотна деjност,
независно колку изнесува приходот од таа деjност, кога самосгогната
деjност ja врши самостошо, а тоа не е спорно. Повикуван-ето на
тужителката на чл. зо, ст. 2, точ. 5-б од цитираниот закон е неос
новано, бидеjки то] пропис се однесува на приходите на кориснихот
на правото или на членовите на неговото домакинство од caMocTojHa
деjност, во кои не влегува приходот од самостотна деjност на брач
ниот другар, КО] самостотно ja врши деjноста, бидеjки таквиот при
ход, ако постои, се исклучува правото на д. д. во смиела на чл. 29,
ст. 1, точ. 3, на нрагот од истиот закон. Одредбите на овие два члена
на цитираниот закон (чл. 29 и 30) треба да се толкуваат како целина
а не одделно, како што предлага тужителката, и во ТО] случа] [асно
ке се разбере дека кога постои приход од самостотна деjност, кога
самостотно ja врши брачниот другар, не припага правото на детски
додаток, па во ТО] случаj нема место и за примена на чл. зо, ст. 2,
точ. 5-б од истиот закон за сведуван-е на приходот од самостотна
деjност на корисникот на правото или на членовите на неговото
домакинство на приход од личен доход од работен однос, бидеjки
правото на детски додаток е исклучено поради приходот од само
стотна деjност на брачниот другар."

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, во Скопjе, У. бр.
65/69 од 2-IV-1969 година).
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67. Кога имотната состоjба на корисвикет на правото на до
датокет на деца или на членовите на неговото домакинство ке се
измени во текот на нористетьете на правото врз основа на приход
од работен однос, промената во имотната состозбв влизае од првиот
ден на наредниот месец, во смиела на чл. 35, ст. 2 од 3аконот за
финаиеиратье на определени форми на општеетвена заштита на де
цата ("Сл. весник на СРМ" бр. 3/68).

Од образложението:

"Спорно е дали личниот доход што го примала брачната дру
гарка на тужителот во 1967 година, од стапуватьето во работа на
15-XI-1967 година, следува да се дели на 12 месеци, како што тоа го
бара тужителот, или да се земе во цел износ за онолку месеци за
колку е исплатен, т. е. за еден и пол месец, односно месечно - во
смисла на чл. 30, ст. 1 и чл. 35, ст. 2 од истиот закон. По ова спорно
прашатье правилно е одлучено во управната постапка, бидеjки по
чл. 35, ст. 2 од цитираниот закон, кога имотната состоjба на корис
никот на додатокот на деца или на членовите на неговото дома
кинство ке се измени во текот на користен.ето на правото со приход
од работен однос, промената во имотната состоjба влиjае од првиот
ден на наредниот месец, како што е тоа одлучено и во конкретниот
случаj. Член 30, став 1 има примена кога во личниот доход нема
промени, а кога во текот на календарската година имало промени,
како што е конкретниов случа], месечниот ](1ЗНОС на личниот доход
се утврдува според времето поминато на работа, т. е. во конкретниов
случаj просек за месец и пол, колку што брачната другарка на
тужителот била на работа од 15-XI-1967 година па натаму. Од овие
причини неосновано тужителот смета дека приходот од личниот до
ход на неговата брачна другарка од месец и пол треба да се дели
на 12 месеци, бидегйи тоа би било спротивно на чл. 30, ст. 1 и чл. 35,
ст. 2 од цитираниот закон."

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, во Скопjе, У. бр.
1373/70 од 3-П-1971 година).

68. Второетепениот орган погрешил што го изменил првосте
пеното решение при повторната ревизиза во иеполнувшьете на пре
вудата на ово] Суд, бидейси пензискиот стаж за периодот од l-IV-
1937 до 31-Х-1938 година од првоетепениот и тужениот орган бил
конечно, правилно и законито решен, па во иеполнувалье на пре
егдата предмет на ревизита можел да биде само период от од 1-1-1934
до 14-Ш-1936 година, но] не бил конечно и правосилно решен. За
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првиот период евентуалната везаконитост би можела да ее ототра
вува во друга поетапка, но не и во поетапката за ревизига, бидеjки
ревизиjата била завршена за TOj период и за другите периоди од
истото решение, оевен за периодот од 1-1-1934 до 14-Ш-1936 година.

Од образложението:

"Првостепениот орган со решение бр. 147 од 13-ХII-1968 го
дина, на тужителот му ги утврдил во посебен стаж периодите од
1-1-1934 до 14-1II-1936 година и од 1-1V-1937 до 31-Х-1938 година,
а го одбил баран.ето за периодот од 15-1II-1936 до 31-1II-1937 го
дина. Тужителот не се жалел.

Тужениот, како второстепен орган, врше[ки ревизиjа, со ре
шението бр. 12-6/11391 од 21-Х-1969 година, го изменил првостепе
ното решение само за периодот од 1-1-1934 до 14-1II-1936 година, сме
та]ки дека нема законски услови да му се утврди во посебен стаж
на тужителот, затоа што немал 21 година, а во другото нашол дека
е првостепеното решение законито.

ТУiКителот завел управен спор само за оспорениот период со
ревизионото решение, и со пресудата У. бр. 304/70 од 20-V-1970 го
дина уважена е тужбата и оспореното решение на тужениот орган
е поништено, со упатство дека по чл. 154, ст. 2 од ОЗПО, не е по
требно детето да имало 21-годишна возраст.

Тужениот орган, решавалки повторно во исполнуваьье на пре
судата, со оспореното решение правилно нашол дека нема услови
за утврдувагье во посебен стаж, по чл. 154, ст. 2 од ОЗПО, на спор
ниот период од 1-1-1934 до 14-1II-1936 година, бидезки нашол дека
тужителот немал стручна спрема за самарцисна деjност, а дека не
било спорно оти тужителот имал калфински испит за таква деj
ност. Дотолку И за ово] период оспореното решение е правилно J1
законито.

Мегутоа, за периодот од 1-1V-1937 до 31-Х-1938 година туже
ниот орган погрешил што го изменил првостепеното решение при
повторната ревизиjа во исполнуватье на поменатата пресуда, бидеjки
ово] период бил конечно утврден од првостепениот и тужениот ор
ган како правилен и законит , дури дал и образложение на своето
решение на страна 2, став 2 за ово] период, дека бил правилно
утврден од првостепениот орган и дека немал никакви забелешки
за то] период. Следователно, во повторната ревизиjа, предмет на
ревизиj а во исполнуватье на пресудата на ово] суд е можел да биде
само првиот период од 1-1-1934 до 14-1II-1936 година, а не и вториот
период, ко] е оценет конечно и правосилно како законит. За то]
период би можело евентуално во друга постапка да се утврдува и
цени законитоста, но не и во постапката за ревизига, кога била
завршена за то] период од 1-1-1934 до 14-1II-1936 година, ко] бил
предмет на управен спор."

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, во Скопjе, 'У. бр.
2456/70 од 6-1-1971 година).
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69. Кога се работи за доделуван,е на национализирано гра
дежно земjиште од страна на собрание на општина, а заради из
градба на семелна станбена зграда, и доколку кориеникот на дода
токот на деца, на кого му едоделено такво земjиште во површина
од 500 кв. метра за дворно место, не го кориетел како земюдеяоки
имот, а изградил семеша станбена зграда, доцелгввтьете на гра
дежаото земшште нема важност по однос на правото на додвток на
деца, без оглед на тоа дали тоа земjиште е обложено со катастар
еки доход од земjоделство - чл. 35 од одредбата за додвток на деца
("Сл. лист на ФНРJ" бр. 36/55).

Од образложението:

"Од списите по предметот се гледа дека Собранието на општи
ната на тужителот му доделило на користен.е национализирано не
изградено градежно земjиште во површина од 378 кв. метри за
изградба на семегна станбена эграда и дека тужителот, по прибаву
BalЬeTo на сите потребни документи за градба, на доделеното зем
jиште во 1966 година изградил таква зграда.

Според мислен-ето на ово] суд, кога се работи за доделуван,е
на национализирано градежно земjиште од страна на собрание на
општина, а заради изтрадба на семеша станбена зграда, и доколку
кориеникот на додатокот на деца, на кого му едоделено такво зем
[иште во површина од 500 кв. метри за двор, не го кориетел како
земгоделски имот, а изградил семеша станбена зграда, доделуватьето
на градежното земjиште нема влиjание по однос на правото на
додаток на деца, без оглед на тоа дали тоа земjиште е обложено
со катастарски доход од земj оделство. Од друга страна, во вакви
случаи не се работи за стекнуваьье на земгоделски имот, односно за
стекнуватье на имот заради обработуватьв и остваруватье на доход
од земj оделство, туку се работи за мали градежни парцели според
урбанистичкиот план на градот или населбата од градски карактер,
предвидени за изградба на семегни станбени згради. Ова земjиште,
како градежна парцела, се доделува по висока цена, во ко] а се
пресметува како вредноста на земjиштето, така и надоместокот за
комунално уредуваьье, ко] а цена е извонредно висока за да може
да се говори за стекнуватье на земjоделски имот заради остваруван-е
на доход од земгоделсгво. Големината на површината и високата
цена не даваат основ за да се изведува заклучок дека во вакви
случаи се работи за стекнуватьв на земj оделски имот заради оства
руван.е на доход од земjоделство".

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, во Скопjе, У. бр.
393/68 од 5-Ш-1969 година).

484



70. При оцредгвазьето броjот на членевите на домаIiинството
на корисникет на детски додаток, на ко] треба да се подели при
ходот остварен од работниот однос, од но] зависи правото и виси
ната на детскиот додаток, се зема предвид и неразведениот брачен
другар кого ковиснивот го издржува, иако со него не живее во една
заедница ("Сл. весник на СРМ" бр. 8/67 - Закон за детски додаток).

О Д об раз л о ж е н и е то:
"Од образложението на оспореното решение се гледа дека

вонбрачниот маж на тужителката - во 1966 година остварил ли
чен доход просечно месечно по 100.000 стари динари и дека ово]
приход е поделен на 6 дела - 5 деца и самиот то], така што
на секо] од нив се паднало по 1/6. Кон ова е додаден износот
на просечниот месечен личен доход на тужителката (72.225+40.000),
така што е добиена сумата од 112.225 динари, кога е поделена на
трите членови на неjзиното домакинство, и така произлегло дека
во 1966 година цензусот на приходите на тужителката од работен
однос изнесува 37.408 стари динари по член на домакинството што
и дало право на додаток од IV група. При тоа, ово] суд констатира
дека тужениот орган не дал обjаснение зошто при делбата на при
ходите на вонбрачниот маж на тужителката не е земена предвид
и неговата жена Т. М., за кога не е спорно дека не е разведена
од него, дека не е во работен однос и дека нема никаков земj 0-
дел ски имот, па според тоа за неjзиниот маж постои обврска за
издржуван,е, Според чл. 1-а, ст. 4 од Законот за додаток на деца,
заради определуван.е правото на додаток на деца и висината на
додатокот, со примена на цензусот на приходите остварени по основ
на работен однос, тие приходи се делат на корисникот, неговиот
брачен другар, децата и родителите што корисникот и неговиот
брачен другар ги издржуваат. Видегйи при поделбата на прихо
дите на J. М. не е постапено во смисла на цитираниот пропис (изо
ставена е неговата брачна жена), со оспореното решение е повреден
законот на штета на тужителката."

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, во Скопjе, У. бр.
958/68 од 26-IX-196~ година).

71. Правото и изноеег на детскиот додаток се определуваат
според висината на приходите на домаIiинството. На лицето што
станало уживател на пензита во 1967 година висината и правото
на детскиот долаток се одредувавт според иееечниот износ на лич
ниот доход од работниот однос во 1966 година, а не според изноеег
на остварената пензиjа (Закон за висината на приходите и другите
услови за опрецелгван,е правото на детски додаток - "Сл. весник
на СРМ" бр. 8/67).

О Д об раз л о ж е н и е то:
"Не е спорно дека тужителката во 1966 година остварила про

сечен месечен личен доход по член на домакинството во износ од
354,90 динари и дека неjзиното домакинство се состои од 2 члена.
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Според погоре означената неспорна фактичка положба, органот
не го повредил законот кога во смиела на чл. 3 и 4 од Заковот за
висината на приходите и другите услови за определуваlliе правото
на детски додаток ("Сл. весник на СРМ" бр. 8/67) на тужителката
од l-Ш-1967 година и признал право на детски додяток според
остварениот личен доход во 1966година.

Наводите на тужителката дека износот на детскиот додаток
требал да биде одреден според личниот доход односно пензигата
lllТО ja остварува во тековната 1967 година се неосновани, поради
тоа што според чл. 4 од погоре цитираниот закон детскиот додаток
се одредува според остварениот личен доход од минатата година,
а промените што настапиле во тековната година ке имаат влитание
при определувазъето на детскиот додаток во идната година."

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, во Скопjе, У. бр.
2604/67од 26-VI-1968 година).

72. По чл. 29, ст. 2 и 30, ст. 4, т. 3 од Основниот закон за
здравственото оеигуруввн,е ("Сл. лист на СФРJ" бр. 29/66), на оси
гуреник KOjпо прекивот на работниот однос редовно се приjавувал
во заводот за вработувалье на работници и се вработил, времето
на приjавуваJЬето не му се смета како прекин при оетвврувазьето
на правата од здраветвеното веигуруватье.

Од образложението:
"Со чл. 29, ст. 2 од Законот за здраветвеното осигуруван-е

е предвидено правото од здравственото осигуруваThе да се стекнува
ако лицето било социjално осигурувано 9 месеци непрекинато или
18 месеци со прекин во последните 2 години (претходно осигуру
вагье). Со чл. 30, ст. 4, точка 3 од истиот закон е предвидено дека
при утврдуватьето дали постои непрекинато осигурувагье, се смета
дека осигуруваThето не е прекинато во случаj на премин од еден
работен однос во друг, ако до новото вработувагье не поминало
повейе од 30 дена, односно ако осигуреникот во то] рок се при]авил
на надлежниот завод за вработуватье на работници.

Со оглед на тоа дека тужителот секо] пат кога му престанувал
работниот однос редовно се приj авувал во законскиот рок од 30
дена во заводот за вработуваThе на работници по однос на оства
руван-ето на правото на здравствено осигуруватье то] се смета како
да немал прекин на работниот однос за целото време на вработу
ватьето кога се при]авувал во заводот за вработуватье на работници.
Од ова произлегува дека тужителот до 31-Х-1967 година има не
прекинат стаж на осигуруван-е од 2 години, 10 месеци и 8 дена."

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, во Скопjе, У. бр.
567/68од 19-VI-1968година).
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73. Преведуватьето на пасишта - утрини во друга култура
односно ораница, кориенивот на пасиштето не може да го изввши
без претходна соелаеност на општиноното собрание (чл. 6, ст. 3 од
Заковот за иекористтввтье на паеиштата - "Сл. весник на СРМ"
бр. 27/67).

Од образложението:
"Не е спорно дека тужителот го изорал спорното земjиште

(пасиште) и го претворил во ораница, без да добие за тоа соглас
ност од Собранието на општината Струмица.

Со чл. 6, ст. 3 од Законот за искористуваьье на пасиштата
("Службен весник на СРМ" бр. 27/67) е предвидено дека преведу
ван-ето на пасиштата односно утрините во друга култура, првен
ствено го врши корисникот на пасиштето односно утрината, врз
основа на согласност што ja дава општинското собрание.

3атоа, органот не го повредил законот кога со оспореното ре
шение на тужителот му забранил да го користи спорното пасиште
како ораница додека не добие согласност од Собранието на оп
штината.

Наводите на тужителот дека пред да приета пи кон користе
н-ето на пасиштето како ораница се обрнал до Собранието на оп
штината и барал таква согласност, но дека Собранието, и покраj
неколку танви ургенции не одговорило, поради кое пристапил кон
изоруватье, е неосновано. Доколку Собранието не одговорило на него
вото баран-е, законска претпоставка е дека тоа не се согласува да
се изоре утрината. При таква положба тужителот не смеел да при
стапи кон изоруватье."

(Пресуда .на Врховниот суд на Македониjа, У. бр. 1641/68 од
18-IX -1968 година).

74. 3емjиште од општонароден имот (селска утрина), заземено
во 1946 година по договор мегу селаните во едно село, со цел за
обрвбеттввн,е и претворазье во обработлива површина, се смета за
узурпациjа, ШТОМ не постои решение од месната аграрна комисиjа
за танво доделуван.е - член 2, ст. 2 од Зановот за ypeДYBalЪe на
имотните одно си настанати со самоволни звзематьа на земjишта од
општонароден имот ("Сл. весник на ВРМ" броj 14/59).

О Д об раз л о ж е н и е то:
"Не е спорно дека земjиштето во прашатье е општествена соп

ственост (селска утрина) и дека тоа тужителот го владее и користи
од 1946 година, претворагйи го од ледина во обработлива површина.

Во случаjов е спорно дали горното земjиште на тужителот му
е доделено од надлежен орган за аграрна реформа во 1946 година,
и по то] основ да го владее и користи, или го владее и користи без
законски основ.
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Спаред член 2, став 2 од Законот за уредуван,е на иматните
одна си настанати са самовласни эаземаььа на земjишта ад апшта
нараден имот ("Службен весник на НРМ" бр. 14/59), узурпациите
извр шени по 6. IV. 1941 година не се признаваат.

Тужениат арган са аспаренато решение не га повредил зако
нот на lllтета на ТУlКителат при примената на цитираната заканска
одредба, бидезйи ад изведените докази во управната постапка [асно
произлегува дека тужителат односната земгиште го владее и ка
ристи без законски основ.

Тврдеььето на тужителот дека гарното земjиште не го узур
пирал, тук у дека го владее и користи по аснов на доделуватье од
надлежните органи, при што останало неоформено само тоа даде
луван,е, конкретно немала издадена саадветен документ, е неосна
вано. Ова затаа што ад изведените докази ва управната пастапка
произлегува дека мегу селата д. К. и Д. е ваден спор за разграни
чуван-е на утрината и откага то] спар е решен спогодбено селаните
на с. Д. К. мегусебно ja разделил е утрината со цел за обработуватье,
така што не може да стане збор за доделуваьье на односното зем
jиште од страна на месната аграрна комисига."

(Пресуда на Врховниот суд на Македонита во Скоп]е, У. бр.
1081/65 од 9. хп. 1965 година).

75. Во постапката за узурпациjа комиситата за узурпации не
може да одлучи, во смиела на чл. 144 од ЗОУП, да се запре, додека
како претходно прашатье од редовниот еуд не се одлучи за еопстве
носта на спориист имот. Прашатьето за сопственоет на имотот го
решава самата комисиjа во таа поетапка, ценезки ги сите докази
изведени пред неа.

Од образложението:
"Неправилно тужениот орган не се впуштил во мериторно ре

шаван-е на жалбата и го донел оспорениот заклучок за прекинуван-е
на постапката, упатува.[йи ja тужителката (жалителката) да поведе
спор пред редовниот суд од општа надлежиост за право на сопстве
ност на имотот што е предмет на постапката за узурпациjа на
општествен имот. По чл. 28 од Законот за уредуван-е на имотните
односи настанати со самовласни зазематьа на земjишта од опште
ствениот имот ("Службен весник на НРМ" бр. 14/59) и измените во
"Службен весник на НРМ" бр. 16/65, споровите за заземаьье на зем
jишта од апштествениот имот, како заведените и уште нерешени
пред судовите и управните органи, така и новите, ги решава оп
штинската комисиjа за узурпациjа (сега надлежниот орган "Служ
бен весник на СРМ" бр. 20/67) во постапката наведена во цитира
ниот закон и странките не можат да се упатуваат на спор пред
судот. Следователно, тужениот орган требало да решава по жалбата
и за неjзината: основаност или неоснованост и да донесе соодветно
решение, а не да ja прекинува постапката за решаватье од судот
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на претходно прашатье за правото на сопственост. За ова прашан-е
изрично е пропишано во цитираната одредба -- дека треба да се
реши во постапката за узурпациjа од надлежниот орган што [а
води постапката, без да може истист орган да цени дали то] или
судот ке го решава тоа прашаьье, како претходно прашан,е во
смиела на чл. 144-148 од ЗОУП.

Доколку тужениот орган смета дека во првостепената постапка
не е доволно расветлено прашан.ето за сопственост на спорниот имот,
може да бара во таа смисла да се дополни постапката, а не да ja
прекинува постапката за узурпациjа и да врши упатуваlliе на спор
пред суд."

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа - Скопге У. бр.
555/67 од 28. IX. 1967 година).

76. Постои бесправно уселуваlЬе во стан, во смиела на чл. 56
од ЗСО, и тогаш кога уселувазьето е извршено врз основа на реше
ние на станбениот орган на собранието на општината, ако собранието
не е законски давател на стан (стан в.о приватна сопственост). Во
таков случаj, соглаено чл. 57 од ЗСО може да се бара иселуватье од
етанот на уееленоте лице.

о д об раз л о ж е н и е т о:

"Од списите е видно, а тоа не е ни спорно во тужбата, дека
споменатиот стан бил во семетва зграда во приватна сопственоет
и дека сопственик бил г. М., од с. Мусарица. При таква положба,
право на давалье станот на користетье, во смиела на чл. 42, ст. 1 од
Законот за станбените односи, има сопственикот на зградата, односно
ако е станот поеебен дел од зграда, сопственикот на станот. Во слу
чаjов тужителката не го добила правото на нористеьье на стан од
сопственикот на зградата, туку од станбениот орган на општинското
собрание, ко] не бил овластен за даван-е станот на користен,е, Од
друга страна, според чл. 56 од Законот за стан бените односи, носителот
на станарекото право може да се усели во стан дури по склучуватье
на договор за користетье на станот. Според оваа одредба, значи,
уселуван.ето во станот е можно ако е претходно силучен договор
за нористен-е на станот со законскиот давател на станот. Таков за
конски давател на спорниот стан во случагов е неговиот сопственик,
а не општинското собрание, односно неговиот станбен орган.

Според чл. 57, ст. 1 од ЗСО, ако неко е лице се усели во стан
спротивно на одредбите на чл. 56 од то] закон, таквото уселуватье
се смета за бесправно и секо е лице може да го бара од станбениот
орган неговото иселувагье. Во случаjов, според нвоганьето на Врхов
ниот суд, уселуваььето на тужителката ебесправно, бидеjки е сторе
но без договор со давателот на станот, т. е. со сопственикот.
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Решението на станбениот орган, ко] во случагов не бил закон
'ски давател на станот на користен-е, бидетйи стан от не се насгал
.во зграда од општествена сопственост, со кога располагало собра
нието на општината, тук у во семеша зграда во приватна сопстве
ност, не ja менува положбата. Уселуваььето, и покраj тоа, е бес
правно."

(Пресуда на Врховниот суд на Македонига, У. бр. 692/68 од
18. VIII. 1968 година).

77. Доделениот комфорен стан во новоградба во спротивниот
дел на подрачjето на градот од местото каде што се ваога експро
-прираната згрвда и земjоделскиот имот на земjоделецот, не прет
ставува еоодветен стан во смиела на чл. 77, ст. 1 од ЗСО.

Од образложението:
"Од списите во предметот се гледа дека лицето чиjа станбена

зграда е експроприрана живее во село, непосредно до градат, каде
што има ево] зем] оделски имот и дека со целато свое семе] ство се
'Занимава со земjоделство, кое му е единствено и главно занимагье.
Поради рушен-ето на експроприраната станбена зграда и изградбата
на обjекти според урбанистичкиот план, за чие реализирав-е е из
вршена експроприjациjа на стан бената зграда, даден му е во замена
конфорен стан во повейекатва новоизградена станбена зграда во
населбата "Чаир".

Според чл. 70, ст. 3 од Заканат за стан бените односи ("Сл. лист
на СФРJ" бр. 11/66) предвидено е дека иселуватьето на корисникот
на стан поради тоа што станот мора да се руши, врз основа на ре
шение на надлежниот орган, може да се изврши дури откак о ке
му се обезбеди друг стан, ко] битно не ги влошува неговите услови
на живеен-е.

Во чл. 77, ст. 1 од истиот закон е предвидено дека како соод
ветен стан се смета станат ко], земаj ки ги предвид сите услови на
живеетье, а особено големината, удобството и местото на кое се наога
станот, битно не ги влошува условите на живеен-ето на носителот
на станарското право, ко] во то] стан би требало да се усели.

Од погоре изложената фактичка положба и цитираните за
конски одредби произлегува дека со оспореното решение не е повре
ден заканат кога еадбиен предлогот на општината за иселуватье
на лицето од неговата станбена зграда поради рушегье и уселу
ватье во станат во новоградбата во населбата "Чаир". Ова поради
тоа што кога на тужителот му се урива, како на земjоделец, стан
бената зграда во селото, во кое село му се наога земjоделскиот имот
и му се дава модерен конфорен стан на спротивниот дел од подрач
[ето на градат С., битно се влошуваат условите и начинот на жи
веен-е."

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, во Скопjе, У. бр.
2423/70 од 20-I-1971 година).
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78. Кога оргавот во управната постапка установил дека не се
наогаат во исправна состоjба санитарните уреди во двор на ceMejHa
зграда во граганска сопственост, органет не го повредил законот
кога му наложил на сопственикот на семешата зграда во граганска
сопственост да ги доведе во иеправна состоjба санитарните уреди.

Од образложението:
"Спорно е ко] треба да ги сноси трошоците околу одржува

н-ето на семегиата станбена зграда во граганска сопственост.
Во чл. 100, ст. 1 од Законот за станбените односи е предвидено

сопственикот на ceMejHa зграда во граганска сопственост ги подне
сува трошоците за одржуватьето на зградата.

Кога тужениот орган во управната постапка установил дека
санитарните уреди во дворот на семе[ната зграда, сопственост на
тужителот не се наогаат во исправна состоjба, органот не го по
вредил законот кога му наложил на тужителот да ги отстрани
неисправностите во то] поглед и канализациjата да [а доведе во
исправна состоjба, при кое да се приберат и одводните отпадни води
од чешмата и отпадните материи од клозетот.

Нема повреди на законот во тоа што органот ке ги задолжи
и станарите да ги поднесат трошоците околу доведуван-ето во ис
правна состоjба на канализациониот уред во дворот на зградата,
бидегйи за надмируван.е на овие трошоци сопственикот е должен
да користи една половина од ИЗНОСОтна станарината, ко] износ
како таков е ослободен и од оданочуваьье".

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, во Скогпе, У. бр.
115/63од 22-VII-1963 година).

79. Деекспроприjациjа може да се бара и на неизградено гра
дежно земjиште кое е подопна национализирано, во KOj случаj на
сопственикот на експроприраното земjиште му се врака правото на
користезье на земjиштето во емиела на чл. 3 од Законот за одржт
ватье на градежното земзиште во градовите и населбите од град
ски карантер.

Од образложението:
"Тужениот орган го повредил законот кога одлучил да jа

одбие жалбата на тужителот како неоснована. За правилно одлу
чуватье во оваа управна работа било неопходно фактичката положба
да се дополни, а имено, потребно е поконкретно да се извиди кое
земjиште точно тужителот бара да се деекспроприра, кое било
експроприрано и што од експроприраното досега искористил Ме
талскиот завод "Тито" во Скопге, ко] бил корисник на експропри
jациjата, како и дали кориснивот има планови за преведуватье на
преостанатото земjиште кон намената за кога било експроприрано.
Ова е потребно затоа што тужителот во тужбата тврди дека голем
дел од тоа земjиште непрекинато го користи до денеска, дека на
корисникот не му е нужно ниту го употребил за намената за Koja
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било експроприрано, во KOj случа], во смисла на чл. 31 од Законот
за експроприjациjа, би стоеле законски услови за деекспроприjа
цига. При ова, без эначезье е фактот дека спорното земjиште се
наога во потесниот градежен реон и што со Заковот за национали
зациj а на наемните згради и градежното земjиште тоа би станало
општествена сопственост. Ова од причини што иако тужителот по
деекспроприjациjата не би стекнал право на сопственост, то] би
можел да стекне право на користен-е на тоа земjиште, во смиела
на чл. 3, ст. 1 од Законот за одредуван.е на градежните земjишта
во градовите и населбите од градски карактер ("Сл. лист на СФРJ"
бр. 5/68), односно првенствено право на користеьье на тоа земjиште
како поранешен сопственик, во смиела на чл. 4, ст. ·1 од истиот
Закон."

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, во Скопjе, У. бр.
436/69од 7-V-1969 година).

80. Нема битио влошени услови за живеев,е во доделените
етанови во населбата "Карпош IV" само затоа што екепроприраните
станови биле во центарот на градот, бидеjки оваа населба спага во
еден од современо уредените реени на градот, а оддалеченоста од
центарот не е таква што битно би ги вяешувала условите за жи
веетье - член 37, став 1 од Заковог за експроприjациjа и член 70,
став 3 од Заковот за станбенитеодноси.

Од образложението:
"Со оспореното решение не е повреден законот на штета на

тужителот, бидеjки доделените станови се соодветни на експропри
раните станови од кои треба да се иселат и со доделените трисобни
станови битно не се влошуваат условите за стануватье. Наведеното
од тужителите во тужбата, а порано и во жалбата, дека доделените
станови не биле соодвегни поради тоа што не биле во центарот каде
што биле експроприраните станови, туку оддалечени од центарот
5 клм., дека имале дваjца студенти на Медицинскиот факултет кои
оделе пешки од експроприраните станови поради близината, додека
од доделените станови треба да одат со автобус, дека автобуската
станица не била близу до становите, дека жената на еден од тужи
телите била наставник во училиштето "Бутел П" и работела дво
кратно, и од доделените станови треба дневно четири пати да оди
по 10 клм. со аутобус, дека пазарот во центарот е комплетно снабден
со квалитетна стока и е во близина на експроприраните станови,
додека ка] доделените станови снабдуватьето е скудно и оддалечено,
дека тужителите .биле луге во години и како брака досега живееле
заедно и сакале и понатаму да останат заедно - не може да служи
како околност поради кога доделените етанови не можат да се
сметаат за соодветни на експроприраните и дека условите за ста
нуватье во доделените станови битно се влошиле, при положба дека
доделените станови се нови, номфорни. добро и функционално обез
бедени и по површина се нешто поголеми од експроприраните. Ос-
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вен тоа, населбата "Карпош IV" е урбанистички уредена, така што
спа га во нагсовремено уредени реони на градот, аоддалеченоста
не е таква што да може да прететавува битна разлика мегу експро
прираните стансви идоделените станови. Следователно, управните
органи постапиле во смиела на чл. 37, ст. 1 од Законот за експро
приjациjа и чл. 70, ст. 3 од Законот за станбените односи."

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, во Скопjе, У. бр.
359/72од 31-V-1972 година).

81. По член 37, став 1 од Звконпт за експроприjациjа ("Сл.
вееник на СРМ" бр. 12/57 и 13/65) кога се врши експроприjациjа
на деловна просториjа, кориенивот на експроприjациjата не е дол
жен на бившиот еопственик на деловната просториjа да му обез
беди таква ооодветва проеториза за вршетье на занаетот.

О Д об раз л о ж е н и е т о:
"Спорно е дали со извршената замена на становите следува на

тужителот, чевлар по заниматье, да му се обезбеди и дуйан за
вршетье на чевларскиот занает во центарот на С., наместо дуйанот
во вградата што треба да се урне. По ова спорно прашагье правилно
одлучил тужениот орган кога нашол дека на тужителот не му се
следува обезбедуваlЬе на деловна просториjа во врека со уриваlЬето
на станбената зграда, биде[йи според Законот за експроприjациjа
при уриван-ето се обезбедува само еоодветен стан, а не иделовна
просториjа. Околностите наведени во тужбата во врека со дуйанот,
- дека немал средства сам да гради дуйан, дека од чевларскиот
занает живеел и сл., се околности кои би имале влиj ание врз виси
ната на надоместокот, а не врз законитоста на оспореното решение."

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, во Скопjе, У. бр.
237/65од 27-Х-1965 година).

82. По член 3 од Законет за санитарна инспекцига ("Сл. лист
на ФНРJ" бр. 23/56) санитарниот инспектор при општинското соб
рание е овластен да наложи да се поправи септичка jaMa од страна
на сопственикот на станбената зграда, во Koja таа се наога, а до
колку сопственикот смета дека неговиет сосед е виновен за оште
тувшьето на септичката jaMa, има право за тоа да бара соодветен
надомеогои пред едноениот суд во соодветна постапка.

О Д об раз л о }?с: е н и е то:
"На тужителот, сопственик на станбената зграда на улица

"Дебарце", броj 27, наложено му е во рок од 30 дена по приемот на
решението да преземе мерки и да jа изолира или дислоцира оште
тената септичка [ама од зградата, кога се насгала во подрумот на
зградата.
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Неосновано наведува ТУ2Кителот дека неправилно било поста
пено кога била одбиена неговата жалба, со оглед на тоа дека сеп
тичката [ама се излевала по вина на заинтересираното лице, кон
кретно заинтересираното лице, при граденьето на евогага кука, [а
поткопало [амата, па следователно заинтересираното лице било дол
жно да ги ИЗВРШИ односните поправки. Не стои ово] навод во туж
бата на тужителот, затоа што надлежниот санитарен инспектор бил
овластен на тужителот, како на сопственик на односната станбена
зграда, во кога во подрумот се наога септичката [ама, да му наложи
да ги отстрани односните неправилности, независно од тоа по чиjа
вина септичката [ама била оштетена. Ова затоа што е во прашатье
итна мерна сврзана со презематье на мерки за обезбедуван,е зашти
тата на здравjето на граганите. а тужителот од неговиот сосед, во
случагов од заинтересираното лице, по соодветен пат и во соодветна
постапна пред надлежниот редовен суд, може да бара надоместок
во врека со извршените поправки, во цел ост или делумно" .

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, во Скопjе, У. бр.
156/65 од 28-V-1965 година).

83. Комуналната такса за истакнувшье на фирма, во смиела на
чл. J, ст. 1, точ. 1 од Зановог за номгналвите такси ("Сл. весник
на СРМ" бр. 9/65)општиненотособравие е овластено да ja наплати
за фирмата на еекша продавница, без оглед на тоа што танва такса
била платена и за иетакнуван,е на фирмата во седиштето на ра
ботната организацша на Koja и припага соодветната продавницв.

Од о б р а з л о ж е н и е т о: .
"Во чл. 1, ст. 1, точ. 1 од Законот за комуналните такси ("Сл.

весник на СРМ" бр. 9/56) е предвидено дека општинските собрани] а
можат да воведуваат комунални такси за секога истакната фирма.

Наводите на ТУ2Кителот дека таква такса било овластено да
одредува само собранието на општината каде што било седиштето
на претприjатието, а не и собраниjата каде што претприjатието
имало само посебни продавници, се неосновани. Од погоре цитира
ните законски прописи произлегува дека комунална такса може да
биде пропишана за истакнуван.е на фирма. Бидеjки тужителот има
свога продавница во Б. со истакната свога фирма, за тоа Собранието
на општината Б. не го повредило законот кога во смисла на погоре
цитираните законски прописи тужителот го задолжи со плайатье на
комунална такса за истакнатата фирма на продавницата."

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, во Скопjе, У. бр.
2361/67 од 3-IV-1968 година).
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84. Здружението на тутунопроизводителите е должно да плайа.
комунална такса, звтоа што, покраj другото, тоа врши и опредеяена
стопанска деjност, како на пример, набавка и продажба на семе,
земjоделски алат, заruтитни средства и друга стока потребна на ту
тупопроизводителите, па пе може да се изедпачи со стручните и
другите здружениjа на граганите кои по чл. 2 од 3аконот за кому
нални такси ("Сл. весник на СРМ" бр. 9/65) не плайаат номтналвв
такса.

о д об раз л о же н и е т о:
"Во чл. 2 од Законот за комунални такси изрично е наведено

во кои случаи не може да се воведува комунална такса. Тоа се
натписите со називите на државните органи, установите кои доби
ваат надсместок од буцетот, општествено-политичките организации
и здружениjата на граганите. истакнати на зградите на нивните се
дишта и ознаките на железничките станици, на градскист и мегу
градскист сообрайа], како и во други одрадени случаеви. Здруже
нието на тутунопроизводителите не може да се подведе под чл. 2
од ово] закон, бидеjки тоа е здружение кое, мегу другото, врши и
определена стопанска деjност, што е видно од самите правила на
здружението. Имено, тоа врши набавка на семе, земjоделски алат,
заштитни средства и друга стока, потребна на тутунопроизводите
лите, и како такво не е опфатено во оние стручни и други здру
жениjа на гратаните кои нема ат никаква стопанска активност, а
кои ги имал предвид погоре наведениот законски пропие."

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, во Скопjе, У. бр.
80/72).

85. При одлучувазьете за упвтуватье на малолетпо глувопемо
дете во специjално училиште па шнолуввтье, кое пе подлежи па за
дояжително шнолуватье, битно е да се утврди дали родителот дал
согласност детето да му биде испратено на шкелуван,е, Доколку
родителот не дал согласпост, оргапот не може да го звдолжува де
лумно да ги поднесува трошоците за школуван-е и издржуван,е -
чл. 39 и 40 од Законет за специjалпите училишта ("Сл. весник на
НРМ" бр. 11/61).

Од образложението:
"Тужителот во управната постапка истакнувал дека неговото

глувонемо малолетно дете било земено од него под услов одборот
да го упати на школуван-е и воспитуван-е во стручното занаетчиско
училиште во Скопjе на товар на одборот, дека не дал согласност
делумно то] да ги поднесува трошоците за издржуватье на детето
и дека одборот, спротивно на неговата волjа, под поинакви услови,
не можел да го упатува во училиште, односно да го задолжува со
плайан,е на дел од трошоците за издржуван,е.
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Од чл. 39 и 40 од Законот за специгалните училишта ("Сл.
весник на НРМ" бр, 11/61) се гледа дека родителите се должни да
ги упатуваат во училиште децата и младинците што подлежат на
задолжително школуваьье, додека децата што не подлежат на за
должително школуван-е родителите ги упатуваат по свое наотатье.
Органот на управата, надлежен за работите на социjалната заштита
на Општинското собрание ко] ги упатил децата и младинците со
пречки на школуван-е во специj алното училиште, а по баран-е на
родителите, одлучува кога родителите делумно или во цел ост ке ги
поднесуваат трошоците за школуван-е и издржувагье.

При повторното решаван-е органот ке треба да утврди дали
малолетното глувонемо дете на тужителот подлежи на задолжително
школуван-е или не, ако не подлежи - дали тужителот поднел ба
ран-е неговото дете да биде упатено на школуван-е или не, од кое
и ке зависи дали органот ке може да го задолжи тужителот, како
родител, делумно да ги поднесува трошоците за школуван-е. До
колку тужителот не дал согласност детето да му биде испратено
на школувазье, а тоа не подлежи на задолжително школуваьье, ор
ганот не може да го задолжува делумно да ги поднесува трошоците. "

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, во Скопjе, "У. бр.
1336/63 од 18-IX-1963 година).

86. Против решение донесено од оргавот надлежен за работите
на финансиите по бвразье од странката за повторуватье на постаи
ката, окончава со решение за определтван-е на надоместок за на
ционализирано градежно земjиште, не може да се води управен
спор.

Од образложението:
"Според чл. 48, ст. 1 од Уредбата за постапката за спрове

дуван-е национализациjата на наемните згради и градежното зем
jиште ("Сл. лист на СФРJ" бр. 4/59), против решение за надоместок
донесено од страна на орган на управата на општинскиот народен
одбор надлежен за работите на финансиите не може да се изj ави
жалба, ниту може да се води управен спор. Поранешниот сопстве
ник на национализираната недвижност, во рок од 30 дена од денот
на доставуван-его на решението за надоместок на штетата може да
поднесе баран-е судот да го утврди надоместокот.

Со оглед на изложената законска одредба, бидеjки се работи
за надоместок на штета за национализирана недвижност, не може
да се води управен спор против решението со кое е определен на
доместокот, како ни против решението со кое е одбиен предлогот
за обнова на постапката во истата управна работа.

Затоа, а врз основа на чл. 27, ст. 1, точка 5 од Законот за
управните спорови, во врека со чл. 8, точка 5 од истиот закон,
тужбата е отфрлена како недопуштена."

(Решение на Врховниот еуд на Македониjа, во Скопjе, У. бр.
1671/63 од 5-Ш-1964 година).

I
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87. По прашан-ето за висината на надоместокот за користевье
на хидромелиовативен систем надлежен е да решава судот од оп
шта надлежноет, а не судот во управен спор. Ова затоа што во
случают се работи за имотноправен однос - чл. 25 од Заковот за
хидромелиоративни системи.

Од образложението:
"Спорна е висината на определениот надомеоток за користен.е

на хидромелиоративен систем, така што тужителот смета дека гор
ниот износ му бил определен врз погрешна калку лациj а, па надо
местокет не можел да изнесува онолку колку што е утврден.

Мегутоа, според наогатьето на ово] Суд, во конкретниов случаj
не е допуштено воден-ето на управен спор, поради тоа што станува
збор за прашатье од надлежност на судовите од општата надлеж
ност. Имено, согласно чл. 25 од Законот за хидромелиоративните
системи и користегьето на земjиштата во хидромелиоративните сис
теми ("Сл. весник на СРМ" бр. 42/61), индивидуалните земjоделски
производители и граганскоправните лица, чие земj иште се наога во
подрачjето на хидромелиоративниот систем, го користаг системот
преку стопанска организациjа. Одно сите мегу индивидуалните зем
jоделски производители односно гратанекоправните лица и стопан
ската организацига се уредунаат со договор. Видейси, пак, се работи
за договор мегу Водната заедница и тужителот, затоа и за решава
гьето на нивните мегусебни односи, кои произлегуваат од договор от,
во случаjов за висината на надоместокот, се надлежни односните
судови од општа надлежност, а не управните органи."

(Решение на Врховниот суд на Македониjа, 'У. бр. 2386/64 од
18-XI-1965 година).

88. Кога се работи за извршгввн,е на решение за. назначуван,е
на старател и предвввтье на малолетно дете на старател за воспи
TYBalЬe според чл. 275, ст. 2 од. 3аконот за општата управна по
стапка, а во врека со чл. 1 ол Основниот закон за старателство и
чл. 57, ст. 2 од Уставот на СФРJ, со кои прописи е предвидена
посебна заштита на општественвта заедница за малолетниците кои
немват родители и од кои произпегтва дека извршуввтьето на реше
нието за назначувазье на старател и предаввтьето на малолетното
дете на старател за воспитувазье прететавува jaBeH интерес, извр
шуватьето се спроведува и по службена должиост.

Од образложението:
"Според чл. 1 од Основниот закон за старателство, малолет

ните лица кои не се под родителска грижа како и другите лица
што се неспособни сами да се грижат за свогата личност, во поглед
на правата и интересите уживаат посебна заштита на државата и се
ставаат под старателство. Ваквата посебна заштита на општестве
ната заедница над малолетните кои немаат родители претставува
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уставен принцип - чл. 57, ст. 2 од Уставот на СФРJ. Од погоре
цитираните прописи произлегува дека ИЗВРШУВа:Еьетона решението
за назначуваlliе на старател и предаваlliето на малолетното дете на
старателот за воспитуван-е претставува [авен интерес. Од овие при
чини произлегува дека со оспореното решение не е повреден за
конот."

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, во Скопjе, 'У. бр.
911/65 од 21-VII-1965 година).

89. Станбениот дел од зграда, коза има 10 стана" и се користи
за тва цел, а ко] е фунционално наполно издвоев од админиетра
тивниот дел на зградата (посебни влезови, посебни скалишта, по
себни споредни проеторни и сл.), не може да се смета како деловна
зграда во смиела на чл. 4: од Законет за деловните вгради и просто
рии, ниту на TOj дел може да се примени режимот на упрввувазье
и распределба на приходите, ко] важи за деловните згради - чл. 4:
од Законет за деловните згради и проеторни.

Од образложението:
"Со оспореното решение на одделението за комунални работи

на НО на околиjата конечно е одбиено бараььето на тужителската
странка за отстапуван.е на управуван-е станбениот дел на управната
зграда, по однос на приходите од станарината од то] дел на згра
дата.

Тужителската страна со тужба за управен спор го побива гор
ното конечно решение како незаконито.

Судов [а одби тужбата како неоснована, од следниве причини:
Во чл. 4 од Законот за деловните згради и просторни е пред

видено што се смета како деловна зграда во смисла на OBOjзакон,
односно дека како таква се смета зграда ко] а е наменета за вршеьье
на стопански деj ности, ако во претежен дел и се користи за
таа цел.

Од списите на предметот произлегува, а тоа не е ни спорно,
дека зградата на ул. "Питу Гули" бр. 2 во С., е изградена со сред
ства на тужителската страна, дека се состои од два дела и тоа од
дел ко] се користи за вршен.е на стопански деjности (администра
тивен дел на вградата) и дел ко] е наменет и ко] се користи за
стануван-е, а ко] се соетои од 10 стана. Заедничко на двата дела од
зградата е тоа што се под еден покрив. Инак у, секо] дел од згра
дата има посебен влез, поеебни скалишта, поеебни споредни про
етории и друго, така што тие да немаат мегусебна врека. При ваква
положба, правилно нашол тужениот орган дека станбениот дел на
зградата не може да се смета како деловна зграда во смиела на
чл. 4 од Законот за деловните згради и простории, ниту дека на
то] дел може да се примени режимот на управувагье ираепределба
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за вршетье на стопански деjности, ниту се користи за таа цел. Би
деjки со оспореното решение е одлучено во таа смиела, затоа е
решението правилно и законито. "

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, во Скопjе, У. бр.
174/62 од 9-IV-1962 година).

90. Пезависно од тоа што уселтввтьето во работните простерия
е извршено врз основа на устен договор, еилучен пред влегувазьето
во сила на Законот за деловни згради и просторни, треба да се
смета дека деловните престории се држат без правен основ, кога не
постои писмен договор за закуп, а таков договор не е еилучен ни
во роковите предвидени во чл. 87 од ЗДЗП.

о д об раз л о ж е н и е т о:
"Во чл. 36, ст. 2 од Законот за деловните згради и простории

е предвидено дека станбениот орган на ОПштинскиот народен одбор
ке наложи со решение, по баран-е од овластеното лице, испразнуван,е
на деловната просторига на лице кое таа просторига ja држи без
договор. Во чл. 87 од истиот закон е предвидено дека закуподавачот
и закупувачот се должни да состав ат писмен договор за закуп во
рок од три месеци од денот на влегуватьето во сила на ово] закон,
ако за закупат склучен пред влегуватьето во сила на ово] закон не
пост оел писмен договор или таков не се состави во одредениот рок
со оваа одредба, нит у по пат на тужба, во таков случаj договорот
за закуп престанува да важи.

Во конкретниов случаj не е спорно дека заинтересираното
претприjатие ги држи деловните простории во прашагье без писмен
договор за закуп и дека таков договор не е склучен ни во роковите
предвидени во чл. 87 од Законот за деловните згради и просторни.
При ваква неспорна фактичка положба, треба да се смета дека
претприjатието, независно од тоа што просториито ги држи врэ
основа на устен договор, склучен пред влегуван.ето во сила на За
КОН от за деловни згради и простории. Штом за занупот склучен
пред влегуватьето во сила на споменатиот закон не постоел писмен
договор, а таков не е склучен ни во рокот предвиден во чл. 87 од
иети от закон, договорот за закуп престанал да важи и заинтере
сираното претприjатие треба да се смета дека деловните простории
ги држи без правен основ. Во таков случаj станбениот орган на
општинскиот народен одбор е должен со решение, по баран.е на
тужителското претприjатие како баратье поднесено од овластено
лице, да му наложи на заинтересираното претприjатие да ги ис
празни споменатите деловни простории, поради тоа што. ги држи
без договор. Бидеjки со оспореното решение е одлучено во спро
тивна смисла, а што. уследило поради погрешното правно стано
виште на тужениот орган, затоа со него е повреден законот на
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штета на тужителското претприjатие. Поради тоа, а врз основа на
чл. 40, ст. 2 од Заковот за управиите спорови, следуваше да се
одлучи како во диспозитивот."

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, во Скопjе, У. бр.
1783/62).

91. Се смета дека не постои договор за закуп на деловни
прветории, ако догеворот за звкуп не е склучеп со сопственикот
на деловните престории. туку Mefy занупувачог и подзакупувачот.

о д об раз л о ж е н и е т о:
"Не е спорно дека мегу тужителот и сопственикот на деловната

простори] а не е склучен договор за закуп. Исто така, не е спорно
дека договорот за закуп бил склучен во писмена форма мегу соп
ственикот и друго лице како закупувач, ко] врз основа на ово]
договор [а кориетел деловната просториjа за народна куjиа. Ово]
закупувач, без согласност на сопственикот, со продаван-ето на ин
вентарот од кутната на тужителот му го отстапил и користен-ето на
закупената делов на просторига.

Спорно е дали за тужителот врз основа на писмениот договор
за закуп мегу сопственикот и закупувачот, ко] му го продал инв ен
тарот на тужителот и му ja отстапил деловната просторига за ко
ристен.е, може да се смета дека има писмен договор за закуп и дека
може да j а користи по то] основ. Правилно првостепениот и туже
ниот орган нашле дека мегу тужителот и сопственикот нема писмен
договор за закуп, бидеj:kи таков не е ни склучен мегу нив, а дого
ворот склучен во писмена форма мегу сопственикот и закупувачот
не може да има правно де] ство на договор за закуп во писмена
форма и мегу тужителот и сопственикот на деловната просторига.
бидеj:kи договорот за закуп има деjство само спрема странките меГу
кои е склучен.

Исклучок од горното е предвиден во чл. 56 од Законот за де
ловните згради и простории при продажба на деловната просторига
од закупувачот на трето лице и во чл. 39 од истиот закон, според
ко] закупувачот дел од закупените деловни просторин може да даде
во подзакуп на друго лице, ако тоа не е со договор от исклучено.
Конкретниов случаj не може да се подведе под цитираните прописи,
биде[йи не станува збор за продажба на деловната просторига на
трето лице, ниту за издаван-е во подзакуп на дел од закупената
деловна простори] а. Договорните односи мегу тужителот и закупу
вачот се односи кои се без влитание врз односите мету сопственикот
на локалот и закупувачот и не можат да создадат никакви односи
мегу тужителот и сопственикот на локалот без согласност, во за
конска форма, на сопственикот на локалот, освен кога се работи за
наведените случаи од чл. 39 и 56 од цитираниот закон."

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, во Скопjе, У. бр.
2049/70 од 10-П-1971 година).

500



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

92. Оштетуватьетена станбена зграда од поплава може да има
влиjание врз утврдуватьета на даночната основица за во иднина, а
не и за изминатиот период - се разбира доколиу поради тие еле
ментарни непсгоди станала незтютреблива односно не може да се
издава на користен,еили под наем - чл. 42 од Уредбата за данокет
на доход.

О Д об раз л о ж е н и е то:
"Со оспореното решение на тужениот орган од 20-II1-1963 го

дина одбиена е жалбата против решението на Управата за приходи
на НО на општината од ll-ХII-1962 година, со кое решение на ту
жител от му е извршен разрез на данокот на доход од згради за
1961/62 година врз даночна основица од 92.000 динари.

Со поднесената тужба тужителот jа оспорил законитоста на
второстепеното решение и предложил тоа да се поништи,

OBOj суд тужбата ja одби како неоснована од следниве при
чини:

Според чл. 46 од Уредбата за данок на доход, не се засметува
во приходи од згради и се ослободува од данок на доход од згради
делот од станарината определен за трошоци на управуваffiето и за
поправки, со тоа што ова ослободуван,е престанува ако зградата во
целина или делумно се издаде на користеlliе или под наем.

Во случаjов не е спорно дека во 1961 и 1962 година тужите
лот остварил приход од сопствената станбена эграда по 92.000 ди
нари, издавазйи дел од неа под наем. При ово] неспорен факт, пра
вилно нашол тужениот орган дека остварениот приход треба да
прететавува даночна основица за одредувагье данок на доход од
згради на тужителот и дека делот од станарината наменет за ТРО
шоци за поправка на зградата не се ослободува од плайатьето данок
на доход од згради, па правилно решил кога со оспореното решение
одлучил во таа смиела.

Притоворот на тужителот дека во месец ноември 1962 година
од елементарни непогоди -- поплава -- станбената зграда претрпела
штета, и дека трошоците неопходни за поправка на зградата треба
да се одбиjат од приходите на зградата при утврдуватьето на да
ночната основица, е неоснован од погоре изложените причини. Имено,
штом зградата се издава под наем, како што е во конкретниов слу
ча], во таков случаj не се ослободува од плайатьето на данок на
доход од згради ни OHOjдел од станарината KOj е наменет за ТРО
тоци на управуваььето и за поправки, без оглед на тоа од што е
предизвикана штетата на зградата и колкав е износот потребен за
поправка на зградата.

Се напоменува дека во чл. 42 од Уредбата за данок на доход
е предвидено дека вредноета на станарината односно закупната
вредност на зградата, кога од обjективни причини не може да се
издава на користен.е или под наем, или ко'[а поради елементарни
непогоди станала неупотреблива, не се смета како приход подлежен
на оданочуватьв и дека не се внесува во даночната основица. Со
оглед на тоа што зградата на тужителот е оштетена од поплавата
ОД втората половина на месец ноември 1962година, тоа може да има

50':1.



влиjание врз утврдувагьето на даночната основица за во иднина, а
не и за изминатиот период, за ко] период со оспореното решение
му е утврдена даночната основица на тужителот, и тоа врз основа
на стварно остваренист приход."

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, во Скоп]е, 'У. бр.
964/63 од 15-VП-1963 година).

93. Обврската за плайвтье данов на доход од згрвда почнува
да тече од првиот ден на нареденист месец по издаван.ето ва цоз
волата за употреба ва вградата, односно по етпочнуватьето ва упо
требата, ако зградата почне да се употребува пред да се издаде
дозволата - чл. 44 од Уредбата за данок на доход ("Сл. лист на
ФНР J" бр. 22/61). Обвреката за плаКан.е данок на доход од згради
ва1КИ како за зградите ПIто се изградени врз основа на одобрение
од надлежните органи, така ието и за зградите изградени без одоб
рение од надлежните органи.

О Д об раз л о ж е н и е т о:
"По чл. 44 од 'Уредбата за данок на доход, обврската за пла

KaThe данок на доход од зграда почнува да тече од првиот ден на
наредниот месец по издаваThето на дозволата за употреба на згра
дата односно по отпочнуватьето на употребата, ако зградата почне да
се употребува пред да се издаде дозволата.

Тужителот во управната постапна истакиувал дека спомена
тата станбена зграда почнал да ja употребува во месец ноември 1961
година. Ово] факт не е испитан и утврден, иако е важен за пра
вилно решаваьье на спорот. Имено, ако е точно дека со употребата
на зградата почнал во месец ноември 1961 година, во таков случаj
тужителот треба, согласно со погоре цитираната одредба од спомена
тата уредба, да се задолжи со данок на доход од односната зграда
со првиот ден на наредниот месец по отпочнуван.ето на употребата,
а не и за целата 1961 година, како што е одлучено со оспореното
решение. Цитираната одредба од 'Уредбата за данок на доход, кога
го регулира прашан-ето кога настанува и од кога почнува да тече
обврската за плайатье данок на доход од згради, важи како за
зградите што се подигнати врз основа на одобрение од надлежните
органи, така и за зградите што се подигнати без одобрение од над
лежните органи."

(Пресуда на Врховниот суд на Македонига. во Скоп]е, 'У. бр.
llСЗ/62 од 17-IX-1962 година).
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94. Пред да се приетапи кон присилна наплата на данокет на
доход, каматите и трошоците на присилната наплата, финансиските
органи се должни по службена должноет да утврдат дали евентуал
но не настапила застареност на правото на државата за наплата на
данокот во смиела на чл. 143, ст. 1 и чл. 144 ОД Уредбата за данок
на доход ("Сл. лист на ФНРJ" бр. 18/65). Ако финансиските органи
утврдат дека таква застареност настапила, тие не можат да при
етапат кон присилна наплата на давовот.

Од образложението:
"Со конечното решение на управата за приходи од 1961 година

на тужителот му е ставена забрана на 1/3 од месечните принад
лежности заради наплата на општинскиот данок на доход од имот
од пред 1955 година како и од имотот на покоjната му магна, од
чие наследство се откажал.

Според чл. 143, ст. 2 од Уредбата за данок на доход, правото
на државата на наплата на данокот на доход, каматата и трошоците
на присилната наплата застарува за пет години по истекот на годи
ната во кога требало да се изврши наплатата. Во член 144 од истата
уредба е предвидено во кои случаи и под кои услови се прекинува
текот на застареноста, како и тоа, во случаj на прекин на застаре
носта, од кога почнува да тече новиот рок на застареноста.

Од оспореното решение произлегува дека дел од должниот
данок потекнува од минати години и тоа пред 1955 година, а дел
од него потекнува од имотот на покоjната матка на тужителот, а за
времето од смртта на магната, т. е. од отворюьето на оставината до
донесуватьето на оставинско решение по неа.

За делот на должниот данок ко] потекнува од времето пред
1955 година не е установено дали евентуално не е застарено пра
вото на државата за наплата во смисла на погоре цитираните од
редби од споменатата уредба. Тоа, пак, во случагов е битно за пра
вилно решаваьье на спорот. Имено, ако изминале пет години по
истекот на годината во кога требало да се изврши наплатата на
данокот, а текот на застареноста не бил прекинат во смисла на
чл. 144, ст. 2 од Уредбата за данок на доход, или ако бил прекинат
текот на застареноста, па од отпочнуватьето на новиот тек изминало
пет години, а наплатата не била извршена, во таков случаj треба
да се смета дека застарело правото на државата за наплата на TOj
дел од должиист данок и то] како таков не би можел да се на
плати. Кога се врши присилна наплата на должен данок, државните
органи се должни по службена должност во секо] конкретен случаj
да испитаат дали настапила застареност на правото на државата
за наплата или не, и ако утврдат дека таква настапила, тие се
должни неа да ja земат предвид. Бидеjl~:и органите во управната
постапка не постапиле во оваа смисла и не се утврдени битните
факти, од кои зависи оцената на прашан-ето за застареност на
правото на државата за наплата на ово] дел од должниот данок,
ко] потекнува од пред 1955 година, затоа не можеше ни да се
оцени законитоста на оспореното решение во то] дел. Поради тоа,
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асогласно чл. 36, ст. 2 од Законет за управните спорови, следуваше
да се одлучи како во диспозитивот на оваа пресуда. "

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, во Скопjе, У. бр
1414/61 од 18-ХII-1961 година).

95. По чл. 51, ст. 2 и чл. 53 од Уредбата за присилна наплата
на даноците и другите бупетски приходи, околноста што конечното
решение за одредгван,е на даиекот било поништено во управен спор,
не претставува пречка за принудна наплата на разрезввиет двнок,
поради тоа што и при таква положба треба да се смета .дека данскот
бил етасаи за плайан,е.

о д об раз л о ж е н и е то:
"Од тужбените наводи на тужителот, како и од увидот во

списите на предметот У. бр. 1274/64, произлегува, а тоа не е ни спор
но, дека жената на тужителот, со конечното решение од 1961 го
дина, била обложена со данок за 1959 и 1960 година. Околноста што
конечиото решение за одредуватье на данокот било поништено во
управен спор не претставува пречка за принудна наплата на раз
резаниот данок, поради тоа што и при таква положба треба да се
смета дека данокот бил стасан за плайатье."

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, У. бр. 1273/64 од
19-Х-1964 година).

96. Според чл. 24, ст. 3 од Основниот закон за припонесите и
даноците на гратаните ("Сл. лист на СФРJ" бр. 32/64), во случаj
кога обврзникот дешоета ja врши во разни подрачза, односно кога
нема посгозано деловно седиште, надлежен орган за YTBpДYBalЬe
облогот на придонесите односно даноците е органот на општината
во Koja обврзнинот има живеалиште.

Од образложението:
"Од списите е видно дека тужителот има свое живеалиште

во с. П. - Т. и дека во 1966 ;година вршел превозничка деjност со
евогот камион во Б. и на териториjата на општина Т., и тоа во Б.
5 месеци, а на териториjата на општината Т. 7 месеци. Во Б. на
тужителот му била одредена аконтациjа за плакаffiе на придонес и
данок за 1966 година, со решението на Собранието на општината П.
Пом. бр. 36/66 од 27-V-1966 година, и дека, според изjавата на са
миот тужител, за пориодет од 5 месеци во Б. платил 450.000 стари
динари. За другите 7 месеци, т. е. за времето додека тужителот ja
вршел свогата превозничка дегиост на териториjата на општината
Т., тужителот бил оданочен со придонее од вршетье на превозничка
деjност и со данок на промет во вкупен износ од 3.150,00 динари,
со решението на Отоекот за приходи на Собранието на општина Т.,
бр. 07-90/25 од 19-Х-1966 година.
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Со оглед на тоа што тужителот во 1966 година немал едно
поето]ано деловно седиште, туку живеалиштето му било на терито
риjата на Општината Т., затоа, а согласно чл. 24, ст. 3 од Основниот
закон за придонесите и даноците на граганите ("Сл. лист на СФРJ"
бр. 32/64) во случаjов надлежен орган за утврдуватье облогот на
придонесите односно даноците е органот на ОПlllтината на чиjа те
риториj а обврзникот има живеалиште. Според тоа, надлежен орган
за утврдуваfuе облогот на придонесите и даноците на граганите за
тужителот во ово] случа] е соодветниот орган на управата на Соб
ранието на општина Т., ко] и го донел решението бр. 07-90/25 од
19-Х-1966 година, со кое тужителот е задолжен со данок и придонее
во вкупен износ од 3.150,00 динари. Затоа е неосновано баран-ето
на тужителот да му се изврши отпис на утврдениот придонес и да
нок во износ од 3.150,00 динари, па оспореното решение е законито,
а тужбата е неоснована. "

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, во Скопjе, 'У. бр.
545/68 од 2-Х-1968 година).

97. Постапката за иепитуван,е потеклото на имотот од чл. 156
од озпдr може да се води ако постои сомнение дека имотот што
1'0 поседува нено] тратанин произлетува од доход или приход на ко]
не еразрезан придонее или данок. Затоа тужениот орган правилно
нашол дека треба да поирене таква постапка, ако тужителот во
1966 и 1967 година купил две куJ{и, чиjа вредност е таква што
укажува на тоа дека сите приходи на тужителот ве биле своевре
мено опфатени во основицата за заделжуван.е со придонеси или со
данок. '

О Д об раз л о ж е н и е то:
"Со оспореното решение, цитирано во диспозитивот на оваа

пресуда. тужениот орган го одбил приговорот на тужителот против
заклучокот на одделението за приходи на собранието на општината,
бр. 1600/1 од 12-VII-1971 година, со ко] е одлучено против тужителот
да се поведе постапка за испитуватье потеклото на имотот и на
средствата со кои именованиот располага.

Тужителот jа оспорува законитоста на второстепеното решение,
сметазки дека поради застареност не може да се води таква по
стапка.

По повод на тужбата, по службена должност, судот го поништи
оспореното решение и предметот го врати на повторно решаватье,
поради следното:

Иако тужениот орган делумно го уважил приговорот, според
став последен од образложението на оспореното решение, на страна
1, и се изгаснил дека по однос на остварениот приход односно ку
пените куки со дворните места од страна на тужителот во 1962
и 1964 година за сумата од 29.000 динари органот за приходи нема
да води постапка од причини што настапила застареност, според
чл. 192 од Основниот закон за придонесите и даноците на грата-
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ните, во диспозитивот одлучил во целост да се одбие приговорот на
тужителот. При повторното решаван-е оваа противречност мегу дис
позитивот и образложението ке треба да се отстрани во смисол
и диспозитивот да се сообрази со образложението на стр. 1, став
последен, т. е. дека настапила застареност по чл. 192 од Основниот
закон за придонесите и даноците на граганите за воден-е на постапка
по чл. 156, ст. 1 и 2 од истиот закон, за купениот имот во 1962 и
1964 година. Дотолку оспореното решение не е законито.

Неоснована е тужбата на тужителот дека оспореното решение
€ незаконито по однос на купените куки во 1966 и 1967 година,
бидегйи ни самиот тужител, како во приговорот така и, во тужбата,
не оспорува дека ги купил куките во текот на тие години и за
наведените суми, кои по евогот износ се такви што не се опфатени
'со основицата за задолжуван,е на тужителот со придонеси и данеци
во истите години, а доколку се опфатени и се должат делумно на
заштеди, а делумно на приходи, како што тоа го обjаснува тужите
лот во тужбата и приговорот, точноста на тие негови наводи ке се
испита и ке се утврди токму во покренатата постапка и од резул
татот на таа постапка конечно ке се знае дали средствата за кои се
купени куките на тужителот се од приходи од негова редовна деj
ност како фотограф и се должат на заштеди од тие приходи или
'од други приходи, било од фотографска деjност, било од други
извори, кои не биле опфатени со разрезуваьье на приденесите и
даноците во 1966 и 1967 година. Следователно, има основ за по
стапка по чл. 156 од ОЗПДГ."

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, У. бр. 2340/71 од
2-П-1972 година).

98. По член 101 од Законот за придонееите и даноците на
граганите. при одредувазье висината на аконтациjата на нов обврз
ник на придонее од занаетчиени деjности и интелектуални услуги
за првата година во висина на аконтациjата на обврзник од иста
или епична деjност, надлежниот орган е должен да образложи
зошто конкретно аконтациjата на новиот обврзник е утврдена во
висина на другиот обврзник. Имено, потребно е обата обврзници
да вршат не само иста или елична дешоет, 'туку да се елични и
уелсвите и околностите под кои се вршат самостоjните дешоети од
дввщата.

о д об раз л о ж е н и е т о:
"Според чл. 101, ст. 1 од Законот за републичките придонеси

и даноци на граганите ("Сл. весник на СРМ" бр. 2/69 - пречистен
текст), на нов обврзник на придонес од занаетчиски деjности и ин
телектуални услуги, за кои придонесот се утврдува според ствар
ниот доход, надлежниот орган на општинското собрание jа опреде
лува висината на аконтациjата на обврзникот од иста или слична
деjност за таа година. На тужителот, како на нов даночен обврзник
за 1967 година, правилно требало аконтациjата да му се утврди во

506



висина на анонтацигага на неко] друг угостител, мегутоа, органот
што ja определува висината на аконтациjата должен е да образложи
зошто конкретно аконтациjата на новиот обврзник е утврдена во
висина на аконтациjата на другиот обврзник. Образложението треба
да се однесува на тоа -- да се види дали обата обврзника работат
под слични услови И околности, а не само дали вршат иста деjност.
Според мислен-ето на судот под .люта или слична деjност" не се
подразбира само видот на деj носта, туку ги опфайа условите и
околностите под кои се вршат деjности кои ИСТО така би требало
да се слични и приближно еднакви."

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, во Скопjе, У. бр.
'736/69 од 4-VI-1969 година).

99. Пако на ден 7-V-1969 година, кога се решавало за правото
на пензиза на осигуревикот - самостоен занаетчиjа, по чл. 13 од
Закопот за епроведуватье на пензиското и инвалидското осигуруватье
на занаетчиите и самостоjните угоетители, ова право не може да се
остварува, тужениот орган, како второстепен, решавал на 14-IV-1970
година, па бил должен да цени дали осигуреникот ги иеполнувал
условите за петварувавьв право од вакво осигуруваlЬе, бидеjliи на
то] ден ова право можело да се остварува.

О Д об раз л о ж е н и е то:

"По чл. 124 од О;ЗИО се установува пензиско осигуруватье на
самостоjните занаетчии и самостоjните угостители според одредбите
на то] закон, сметано од 1 jануари 1965 година, а во став 2 на
истиот член стои дека правата од иети от закон и од ваквото оси
гуруван-е можат да се остваруваат награно по истекот на 5 години
од воведуваььето на осигуруван.ето, а тоа е од 1-1-1970 година. По
ово] датум правата од ваквото осигуруван-е можат да се оствару
ваат. Во оваа смисла е и чл. 13, ст. 1 од Законот за спроведуваьье
на пензиското и инвалидското осигуруваlЬе на самостоjните занает
чии и самостоjните угостители, т. е. дека правата на осигуруван.е
според ово] закон (републички) не можат да се остварат пред 1 [а
нуари 1970 година. Вистина, кога е поднесено баран-ето од тужи
телката. правото на осигуруван.е според цитираните закони и по
:горе наведените прописи не можело да се остваруваат, затоа што
баран-его било поднесено на 7 ма] 1969 година, што значи пред
1-1-1970 година и по тоа баран-е решавал првостепениот орган на
16-1Х-1969 година, пак, пред 1-1-1970 година. Мегутоа, по жалбата
на тужителката од 21-Х-1969 година решавал тужениот орган дури
на 14 април 1970 година, т. е. по 1-1-1970 година и во таков случаj
тужениот орган требало да цени дали се исполнети условите за
остваруван-е на правото од ваквото осигуруван-е (пензиско осигу
руван-е на самостоен угостител односно за неговото семе[ство), зе
маjки го во стаж на осигуруван.ето и времето на угостителската
деjност по 25 април 1966 година -- до смртта на покоjниот осигу-
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реник - 23-П-1969 година, и со ово] стаж и веке неспорно утврде
ниот стаж да се цени дали се исполнети условите од чл. 78, ст. 1"
т. 1 или 2, во врека со ст. 4 од Основниот закон за пенэиското
осигуруватье и чл. 13 и 23 од цитираниот републички закон."

(Пресуда на Врховниот суд на Македонига. во Скопге, У. бр,
1377/70од 7-Х-1970 година).

100. По член 3 од 3аконот за селскостопанскиот земjишеи
фонд на општонародниот имот и за доделуватьв земjа на селско
стопански организации ("Сл. лист на СФРJ" бр. 22/53), во селско
стопанскиот земjишен фонд влегува и станува општонароден имот
обработливо селско стопанско земjиште од земjоделците над 10 ха.
Пресудата поради признание за oTYГYBalЬe на земjа, донесена по'
поведуввн.ете на постапката за одзематье на вишокет на земjа над
10 ха, е без правно значен-е во однос на одземыьето на TOj виmок ..

Од образложението:

"Според член 3 од Законот за селскостопанскиот земjишен
фонд на општонароден имот и за доделуван-е земjа на селско
стопански организации ("Сл. лист на СФРJ" бр. 22/53), во селско
стопанскиот земjишен фонд влегува и станува општонароден имот'
обработливото селскостопанско земjиште од земjоделците над 10 ха.

Околноста што тужителите, по пресудата п. бр. 23066 и п.
бр. 2508/66 од ll-П-1967 година, поради признание, ги отугиле пар
целите, е без правно значетье. Ова затоа што, како што е изло
жено погоре, постапката за одзематье на вишокот на обработливо
селскостопанско земjиште над 10 ха. е поведена уште во 1966 го
дина. Тоа значи дека тужителите отугуван.ето на посочените ка
тастарски парцели го презеле по покренуваrьето на постапката и во
текот на постапката за издвоjуваrье и внесуваьье на вишокот на
селскостопанско земjиште над 10 ха. Од друга страна, пак, неспорно
е и тоа, дека отугените катастарски парцели, а со погоре цитира
ните пресуди поради признание, како што се гледа од наведените
поседовни листови, и натаму фигурираат на името на тужителите
во Катастарскиот уред во К., па како такви тие и по пресудите биле
задолжувани со данок на доход од земj оделство."

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, во Скопге, У. бр.
2447/68од 5-III-1969 година).
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101. Не се исполнети условите од чл. 3, ст. 1, буква д) од За
конот за аграрна реформа за одземазье на земjиште над 3 ха. на
.лице кое со споето семеютво живее на село, има 3,67 ха. земга, има
своюзво на инвалидски пензивнер и претежен дел од земjата ja
обрабогува со своето семезетво, а само 1 ха. издава под закуп на
'задругата, - бидеjliи таквото лице не 1'0 изгубило евозетвоте на
земjоделец.

Од об р а з л о ж е н и е т о:
нСпорно е дали тужителот спага во категориjа на лица не

зем]оделци.
Кога тужителот живее во село со своето семе]ство, каде што

има 3,67 ха. земjа, дека е инвалидски пензионер, дека со своето
семегство обработува претежен дел од земjата (2,67ха.), дека помал
дел дава под закуп (1 хектар), според мислен-ето на ово] Суд, не
би требало да се третира како неземjоделец. Се ова дотолку повейе,
што тужителот во управната постапка истакнувал дека по насто
jYBaIЬe на задругата, едниот хектар го дал под закуп на задругата,
поради тоа што се насгал во блокот формиран од задругата.

Од погоре изложените причини произлегува дека органот го
повредил законот кога тужителот го смета за неземjоделец и кога
му одзема 0,67 ха. како вишок над 3 ха. земjа, сообразно со чл. 3,
ст. 1, буква д) од Законот за аграрната реформа."

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, во Скопjе, У. бр.
1126/64од 13-Х-1964година).

102. Регулирвтьете на водата за улица, Koja истечува од бу
нари на приватни лица, прететавува работа од комунален карактер,
Koja има карактер на управна работа, за Koja се надлежни органите
на управата, а не редовниот суд.

Од образложението:
"Неправилно е становиштето на тужениот орган дека во слу

чаjов се работи за работа од судска надлежност или за работа по
кога воопшто не може да се решава во управна постапка, и непра
вилно постапил кога со оспореното решение одлучил во таа смисла.

Со решението бр. 3207 од 12-IX-1960 година на Отсекот за
стопанство и комунални работи на НО на Општината К., на ту
жителот му е наложено, како и на другите заинтересирани лица на
улицата, пред нивните куl{и да направат прописни канали за сло
бодно истечуван,е на водата од нивните бунари. Со оглед на тоа
дека се работи за регулирагье на вода на улица, а кога истечува од
бунарите на заинтересираните лица, тоа прашатье има регулационо
комунален карактер. Како такво тоа прететавува управна работа
за кога може да се решава во управна постапка и за кога се над
лежни управните органи, а не работа од судска надлежност. Неос
новано е и погрешно становиштето на тужениот орган дека се
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работи за работа од судска надле1КНОСТкога треба да се регулираат
прашан-а кои се во врека со комунално уредуван,е на селото, како
што е во случагов уредувазъето истекот на водата по улицата. Во
случаjов не се работи за протек на вода преку имот на трети при
ватни лица, за да МО1Кеда постои спор за некаква службеност, за
ко] би бил надлежен редовниот суд, односно за да станува збор за
работа од судска надле1КНОСТ,туку се работи за тоа како да се
уреди протекот на водата по улицата во селото, што е прашан-е
од jавен интерес.

Биде'[ки оспореното решение е засновано врз погрешно правно
становиште на тужениот орган во поглед на прашан-ето - дали
во случагов станува збор за работа од судска надле1КНОСТили за
работа од надле1КНОСТна управните органи, следуваше, согласно
чл. 40, ст. 2 од Законот за управните спорови, да се одлучи како
во диспозитивот на оваа пресуда. "

I

(Пресуда на Брховниот суд на Македониjа, во Скопjе, 'У. бр.
1374/61, од 25-ХII-1961 година).

103. Одлуката на Собранието на општината со Koja се опре
делува броjот и подрачjето на катастареките општини на територи
jaTa на општината, не прететавува управен акт, туку нормативен
акт, поради што управен спор против танва одлука не е допуштен.

Од о б р а з л о ж е н и е т о:
"Бо чл. 6 од Законот за управните спорови е предвидено дека

управен спор МО1Кеда се води само против управен акт, а управен
акт во смисла на OBOjзакон е акт на ДР1Кавен орган, работна или
друга организациj а, со ко] се решава за извесно право и обврска на
одреден поединец или организациj а во вршеььето на j авни овласту
ваььа по некаква управна работа.

Во случаj ов се работи за одлука - решение на собранието
на општината, донесено врз основа на овластуватье од чл. 7 од
Основниот закон за поемерот и катастарот на земгишгето ("Сл.
лист на СФРJ" бр. 15/65), во ко] е предвидено дека одлуката за
броjот и подсачгето на катастарските општини ja донесува оп
штинското собрание.

Собранието на општината К. со погоре означената одлука ja
одредило ката стар ската граница мегу катастареките општини од
саогага територига, Погоре означената одлука-решение не прет
ставува управен акт во смисла на Законот за управните спорови,
поради тоа што со неа не се засегнува никакво право на поеди
нец, тук у претставува нормативен акт со ко] се воспоставува ката
стар ска граница односно со KOj се определува подрачjето на одре
дена катастарска општина."
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104. Решението со кое давателот на етипендша ja превратува
стипендигата по склучениот договор за стипендиран.е на стипен
дист-ученик на Вишата управна школа во Скопjе, не претставува
управен акт во смиела на чл. 6 од 3аконот за управните спорови..
Таквист акт по евотата еуштина прететавува акт на работен-е.

о д об раз л о ж е н и е т о:
"Не е спорно дека тужителот бил ученик на Вишата управна

школа во Скопj е, како стипендист на НО на општината К. Исто
така не е спорно дека тужителот го прекинал школуван-ето, од
носно го напуштил, поради што и согласно со одредбата од чл. 41
од Основниот закон за стипендии ("Сл. лист на ФНРJ" бр. 32/55),.
на тужителот му е укината стипендигата.

Од горното произлегува дека во конкретниов случаj не ста
нува збор за управен акт во смисла на односните одредби од Зако
нот за управните спорови, туку е во прашатье гратанекоправен од
нос, а во врска со односниот договор за стипендига, со ко] се за
сновани права и обврски за тужителот. Конкретно, согласно чл. 34
од погоре цитираниот закон, давателот на стипендиjата и стипен
дистот склучуваат договор за стипендиjа, а во чл. 35 од истист
закон е предвидено дека догеворот за стипендиj а треба да содржи
одредби за висината, за начинот на исплатата и за траезъето на
стипендиjата, како и други права и обврски на договорачите во
врска со стипендигата."

(Решение на Врховниот суд на Македониjа, во Скопjе, У. бр.
439/63 од 26-II1-1964 година).

о д об раз л о ж е н и е т о:
"Станува збор за оценуватье на ученик. Согласно чл. 6 од За

конот за управните спорови, управен спор може да се води само
против управен акт, т. е. акт на државен орган, работна или друга
организациj а, ко] а во вршеььето на j авни овластуватьа решава за
извесно право или обврска на одреден поединец или организациjа
во неко] а управна работа. Мегутоа, според наогаььето на судов,
одлуката на наставничкиот колегиум, или наставничкиот совет 11
други повисоки органи по прашан-ето за оценуваъье на успехот на
учениците, не претставува управен акт па следователно, против так
вата одлука не може да се води управен спор. Затоа, согласно чл. 30т

ст. 1, т. 2 од Заковот за управните спорови, беше нужно тужбата на
тужителот да се отфрли како недопуштена."

105. Одлуката на наставничкиот совет или друг повисок школ
ски орган, со ко.1а е утврден успехот на ученикот, не се смета за
управен акт и против неа не МО1Кеда се води управен спор.

(Решение на Врховниот суд на Македониjа, во Скопjе, У. бр.
1119/67 од 20-IX-1967 година).
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106. Ако одлуката за престанок на работата на работник по
работна организацига не е донесена писмено и со образложение и
не му е доставена на работникот, се смета дека одлуката за преста
нок на работата не е ии донесена. Во таков случа], нацлежниот оп
штинеки орган на управата може привремено да го одложи извр
шгватьето на решението до донесуван.ете на правосилна судска од
лука по поведениотработен спор - чл. 106, ст. 2 и чл. 125, ст. 2 и
3 од Основниотзакон за работнитеодноси.

Од образложението:
"Со оспореното решение бр. 08-327 од 6-III-1972 година, од

биена е како неоснована жалбата на тужителското претприjатие,
изjавена против решението на Одделението за стопанство и кому
нални работи на Собранието на општината В., бр. 08-131/1 од
26-1-1972 година, со кое е одложено извршувагьето на известието
бр. 1823 од 27-ХI-1971 година на работната организацига, за ототра
нуватье од работното место и работната организацига во кога ра
ботел на работното место секретар, и е наложено именованиот пов
торно да се врати на работа, поради тоа што е извршено неправилно
отстранувалье, со тоа што врайазьето на работа по ова решение да
трае се додека Општинскиот суд во К. не донесе конечна пресуда
по тужбата од 27-ХП~1971 година.

Против второстепеното решение тужителското претпри] атие
поднесе тужба до ово] суд И започна управен спор, па во тужбата
предложи оспореното решение да се поништи.

Судот ja одби тужбата како неоснована од следниве причини:
Од известието на претприjатието, кое во препис се наога во

списите, се гледа дека директорот на претприjатието го известил
заинтересираното лице-секретар на претприjатието, дека на 25-XI-
1971 година работната заедница донела одлука редовни от работен
однос на секретарот да му престане. Истовремено го известил да не
влегува во иругот и во канцелариите, а по извесно време ке добие
решение за отказ, а право на врайатье во претпри] атието ке има
само по судски пат.

Од горното се гледа дека ова известие, мегу другото, содржи
и одлука за престанок на работниот однос на заинтересираното
лице - секретар на претпри] атието, но известието нема форма на
решение ниту има образложение. Мегутоа, според одредбата на чл.
106, ст. 2 од Основниот закон за работните односи ("Сл. лист на
СФРJ" бр. 12170),одлуката за престанок на работата на работникот
во работната организациjа се донесува писмено и со образложение
му се доставува на работникот. Во спротивно, ке се смета дека од
луката за престанок на работата не е ни донесена.

Според тоа, без образложено решение и без претходно сослу
шуваьье на работникот , на работникот не може да му престане
работниот однос без негова согласност. 3атоа, а бидеjки заинтере
сираното лице против известието за одлуката на работната эаед-
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ница за престанок на неговиот работен однос, како против одлука на
нагвисок орган на претпригатието, завел трудов спор пред Општин
скиот суд во К. на ден 27-ХII-1971 година, правилно постапил
тужениот орган кога го задржал наведеното известие од извршу
ватье, бидеjки со наведеното известие очигледно е повредено пра
вото на работникот засновано врз закон - чл. 125, ст. 2 и 3 од
Основниот закон за работните односи. "

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, во Скопjе, У. бр.
721/72од 31-V-1972година).

107. При yтвpДYBalЬeTo на пензискиот основ не можат да имаат
ретроактивно деjство одлуките за YTBpДYBalЬe на валоризационите
коефициенти, ниту тие можат да се примениваат на осигурениците
IПто станале пензионери пред да влезе во сила соодветната одлука.

Од образложението:
"Од списите е видно дека тужителот е уживател на предвре

мена старосна пензиjа, сметано од 1-1-1967 година, а пензискиот :
основ му е определен врз основа на личниот доход остварен за пос
ледните три години пред пензионираэьето.

Спорно е во случаj ов дали личните доходи остварени во
1964 и 1965 година требало да се валоризираат според одлуките до
несени во 1966 година и обjавени во "Сл. весник на СРМ" бр. 15/66,
или, пак, требало да се валоризираат според Одлуката за утврду
вюье на валоризационите коефициенти за пресметуватье на лич
ните доходи остварени во 1962, 1963, 1964 и 1965 година на нивото
на личните доходи од 1966 година ("Сл. весник на СРМ" бр. 8/67),
кога Одлука влегла во сила на 5-III-1967 година, како што го бара
тоа тужителот.

Од горното произлегува дека на тужителот не може да се
примени наведената одлука донесена во 1967 година, бидеjки таа
влегла во сила на 5-III-1967 година, а тужителот станал пензио
нер на 1-I-1967 година, т. е. пред влегуватьето во сила на оваа
одлука, па таа не може да има ретроактивно деjство ниту да се
применува и на тужителот, ко] станал пензионер уште пред да се
донесе нова одлука и пред да влезе во сила.

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, во Скопге, У. бр.
1029170од 27-1-1971година).
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108. Кога постои писмен доказ дека тужителот имал занает
чиски дуl{ан, односно писмен доказ со ко] се одобрува престанок
на неговото натамошно работен-е, можно е времето од кога до кога
е вршена таквата дегаост да се утврдува и со други донази, па и
со еведоци, песебно ако се работи за вршезье на танва деjност не
посредно пред вешата, Ограничтвавьето по однос на роковите од
чл. 184од ОЗПО во случаjов немват примена.

О Д об раз л о ж е н и е т о:

"Оспореното решение не е законито. Во списите постои ре
шение на Народниот одбор на општина г. - Стопански совет, бр.
3790 од 14-IV-1956 година, со кое на тужителот - качар од гр. Гос
тивар му се одобрува да престане со работа на свогот дуйан ко]
се водел под негова фирма, како качар од град Г. Од ова решение
се гледа дека тужителот имал фирма и дека вршел занаетчиска
де[ност качар. Мегутоа, од него не се гледа од кога до кога тужи
телот ja вршел таа деjност. При ваква состоjба, според наогаэьето
на ово] Суд, не може да догде до примена на чл. 184 од ОЗПО,
имено не може да се смета дека се работи за утврдуватье на посебен
стаж врз основа на изj ави на сведоци. Кога постои писмен доказ
дека тужителот имал занаетчиски дуйан, односно, писмен доказ
со ко] се одобрува престанок на неговото натамошно работен.е,
можно е времето од кога до кога е вршена таквата деjност да
се утврдува и со други докази, па и со сведоци. посебно ако
се работи за вршеьье на таква деjност во периодот непосредно
пред вогната. Поради тоа, Врховниот суд наjде дека оспореното
решение треба да се поништи, а предмето-г да се врати на ту
жениот орган на повторно разгледуваьье, така што ке треба да
испита дали и од кога стварно тужителот под наведената фирма
вршел занаетчиска деjност. За целта првенствено ке треба да се
прибави и извештаj од бившите занаетчиски комори, односно од
органот каде што се наога нивната документацига, за да се види
дали бил запишан во нивните книги, а ке треба и на друг начин
да се ИЗВИдУвадали тужителот ja вршел таа деjност. Во таа смисла
тужителот ке се повика и самиот да поднесе други докази, ако такви
има (на пример, признаници за платен данок и сл.). Откако сето
тоа ке се стори, ке може правилно да се одлучи."

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, во Скопjе, У. бр.
1219/74 од ll-ХII-1974 година).
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109. Работник во оргавот за внатрешни работи, ко] е пензио
виран по потреба па службата, а ко] по пенэионираэьето повторно
стапил во работен однос или вршел саиостоша деjност по основ на
коза е осигурен, го губи правото на дел од пензизата, кога ке на
врши 40 години пензиски стаж, независне од тоа дали барал и дали
му е опредена редовна старосна пензиза.

Од образложението:
"Оспореното решение е законито. Според чл. 130, ст. 2 од За

конот за внатрешни работи, на работник во орган за внатрешни
работи, ко] е пензиониран по потреба на службата, нема да' му се
исплайа дел од пензиj ата, предвидена во претходниот став, ако во
моментот на oCTBapYBafueToна пензиjа наполнил пензиски стаж од
40 години (маж) односно 35 години (жена), или ако таков пензиски
стаж остварил по пензиониран.ето. Во постапката било утврдено дека
тужителот пензиски стаж од 40 години наполнил до 31-ХП-1972
година, па следователно право на исплата на дел од пензиjата потоа
нема, доколку продолжи со работа.

Тужбените наводи на тужителот - дека барал во пензиски
стаж да му се утврди времето што го поминал во вршетьето на
професионална деjност како шофер, и дека поради тоа тужениот
орган не можел да го земе предвид то] стаж, Врховниов суд го
ценеше, но не го уважи. Според наогатьето на Судов, иако тужи
телот не барал то] стаж да му се засмета, во смисла на горниот
пропис, правото на исплата на дел од пензиjата следува само за
времето додека по пензионираlЬето уживателот на пензиjата не на
полни 40 години стаж, па затоа то] факт органот е овластен да го
земе предвид по службена должиост.

Не стои, исто така, и тужбениот навод дека тужениот орган
бил должен на тужителот претходно да му признае право на ре
довна полна старосна пензиjа и дека пред да се донесе решение за
редовна старосна пензиj а не можел да донесе решение за запиратье
на натамошната исплата на дел од пензигата остварена по чл. 122,
ст. 1 од горниот закон, односно дека органот бил должен од 9-XI-
1970 година до 31-ХII-1972 година да му исплатува полна старосна
пензиj а. Органот не бил должен по службена должност да одлучи
на тужителот да му се признае право на редовна старосна пензиjа
по навршениот пензиски стаж од 40 години со повторно стапуваlЬе
во работен однос. Такво решение можел да донесе само по баран-е
на тужителот, а тужителот такво не поднел. Мегутоа, со влегува
тьето во сила на Законот за внатрешни работи ("Сл. весник на СРМ"

. бр. 45/72), т. е. со неговата примена од 1-I-1973 година, органот е
овластен на тужителот за, дел од пензиjата, што е предвидено во
чл. 130, ст. 1 од ово] закон, да ja запре исплатата на таквиот дел,
ако утврди дека во моментот на OCTBapYBalЬeToна пензиjата напол
нил пензиски стаж од 40 години (маж) односно 35 години (жена).
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ТУLКителот наполнил пензиски ста1К од 40 години и затоа правилно
му е запрена исплатата на делот од пензиjата, остварена по чл. 12~
од ово] закон, односно по чл. 51 од ОЗПО."

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, во Скопjе, У. бр.
1092/74, од 13-XI-1974 година).

110. За YTBpДYBalЬe на неспособноета за работа на дете по
старо од 15 години, а за оетвврувазьв право на додаток на деца за
него, во смиела на чл. 15 од Законот за финвнсиратье на определени
форми на општеетвена заштита па децата ("Службеп веспик па
СРМ" бр. 3/68), нужно е пред да се реши по жалбата да биде
прибавен наод, мислетье и оценка од второстепената инвалидска
ноиисша,

о д об раз л о ж е н и е то:
"Кога за решаван,е на некое право од социгалното осигуру

ван-е е потребно да се утврди способност за стопанисуватье, односно
потполна и TpajHa неспособност Koja одговара на инвалидност од 1
категориj а, таквата состо] ба се утврдува по прибавен наод, оценка
и мислетье на инвалидеката комисига, како во првостепената, така
и во второстепената постапка. Во конкретниов случа] инвалидноста
на детето Н. е утврдена само во првосгепената постапка, по при
бавен наод, мислеIЬе и оценка на првостепената инвалидска коми
сиj а. Тужениот орган, мегутоа, не прибавил наод, оценка и мислетье
на второстепената инвалидска комисига, што бил должен да го
стори пред да одлучи по жалбата на тужителот. За да може во
случаj ов правилно да се одлучило, потребно е таков наод, оценка
и мислен.е да се прибави, па затоа ово] Суд, врз основа на чл. 39,
ст. 2 од Законот за управните спорови, одлучи оспореното решение
да се поништи и предметат да му се врати на тужениот орган на
повторно разгледуватье и одлучуван,е."

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, во Скопjе, У. бр.
1693/73 од 9-1-1974 година).

111. Службеного лице што ja води пензиеката поетапка во
смиела на чл. 5 од ЗОУП, должно е странката да ja запознае
со некое неjзино право само во случаj ако, со оглед на утврде
ната фактичка еостоjба, дознае или оцени дека странката има основ
за остваруван.е на такво право. Во случаjов, тужителката барала
еемешв пензиза од покоjниот :и: маж, како неспособна за работа,
и во оваа смиела била водена пензиска постапка. Во оваа постапна
службеното лице, дури по изминуватьето на рокот од 90 дена, пред
виден во чл. 245 од ОЗПО, дознал дека тужителката немала право
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на еемезна пензиза како вдовица, пак не дошло во ситуациjа да
и укаже на тужителката дека може да бара материjално обезбе
дуватье, во смиела на чл. 245 од ОЗПО. 3атоа, не е повреден законот
со тоа што на тужителката не и било укажано дека може да го
оетварува ова право.

Од образложението:
"Според чл. 245, ст. 1 од ОЗПО, вдовица кога не стекнала

право на семеша пензиjа поради тоа што не ги исполнува пропи
таните услови за стекнувюье право на семе]на пензиj а, според ово]
закон има право на материjално обезбедуваьье, како, работник ко]
привремено се наога надвор од работен однос, под услов во рокот
од 90 дена од смртта на осигуреникот да се приjави во заводот за
вработувюье на работници заради вработуватье и да ги исполнува
условите во однос на имотната со.стоjба, според пролисите со кои
е регулирано правото на надоместок на лица што се привремено
надвор од работен однос. Не е спорно дека тужителката во погоре
наведениот рок од 90 дена не се приj авила во заводот за вработувагье
на работници заради вработуватье, па следователно, според горната
законска одредба, нема право по ово] закон на материj ално обезбе
дуватье како на работник што се наога привремено надвор од ра
ботен однос.

·Тужбените наводи дека тужителката била неука странка, дека
имала само завршено основно училиште и дека не била запознаена
со постоеffiето на ваков законски рок и дека органот требало да ja
запознае со постоетьето на ваков рок, бидеjки е тоа должност на
органот, во смисла на чл. 5 од ЗОУП, со ко] е пропишано начелото
за заштита правата на граганите и заштита на jавниот интерес,
Врховниот суд ги ценеше, но не ги уважи. Ова од причини што
согласно чл. 5, ст. 2 од ЗОУП, ваква обврска постои ка] органот само
во случаj ако, со оглед на утврдената фактичка состоjба, службено
то лице што ja води постапката дознае или оцени дека странката
има основ за остварувагье на некое право. Во случаjов не се работи
за таква состоjба. Тужителката барала пензиjа поради неспособност
за работа и во оваа смисла е водена пензиската постапка. Дури по
протекот на рокот од 90 дена, предвиден во чл. 245 од ОЗПО, орга
нот дознал дека тужителката нема право на ceMejHa пензиjа како
вдовица, па не дошол во ситуациjа да и укаже на тужителката дека
може да бара материjално обезбедуватье. Според тоа тужениот ор
ган не го повредил законот со тоа што не и укажал дека може
да го остварува правото од чл. 245 од ОЗПО. Затоа, правилно е
одлучено кога ни ова право не и е признато."

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа во Скопjе. У. бр.
1573/73,од 9-I-1974 година).
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112. При YTBpДYBalЬeTO на имотниот цензус за оетваруван,е
право на доцагов за деца во смисла на чл. 30, ст. 1 од Заковот за
финансиран,е на определени форми за заштита на децата, во ме
еечниот износ на личниот доход И друrите примазъа по основ на
работниот однос, односно работа со полно работно време, се зема из
носот остварен од кориснинет или членот на неговото домакинство
во претходната календарска година, без оглед на тов што TOj приход
е остварен со работа во странство, каде што корисвивот бил упатен
од работната ерганизацша во Koja бил вработен.

Од образложението:
"Според чл. 30, ст. 1 од Законат за финансираьье на опре

делени форми на општествена заштита на децата ("Сл. весник на
СРМ" бр. 3/68) месечниот износ на личниот доход и другите ПР:1ма
lЬa по основ на работен однос, односно работа со полно работно вре
ме, од ко] зависи правото на дадаток на деца, во смиела на чл. 29,
ст. 1 од истиот закон, се утврдува според износите што корисникот
или членот на неговото домакинство ги примал во претходната ка
лендарска година.

Во случаjов е спорно од кои приходи на тужителот треба да
се утврдува имотниот цензус од кои зависи правото на додаток на
деца, а имено, дали од приходите што тужителот ги остварил како
работник во странство во 1972 година, или од оние што ги оства
рувал пред да отиде на работа во странство, т. е. од оние што ги
остварувал во земjата. Видезки се работи за право на додаток на
деца за 1973 година, органат правилно го утврдил имотниот цензус
од приходите остварени во 1972 година, согласно со погоре наведе
ната законска одредба. Во таа година тужителот остварил личен
доход од 71.641,55 динари, па немал право на додаток на деца, би
деjки имал над 450 динари по член на неговото домакинство. Без
значетье е фактот што ово] приход е остварен со работа во стран
ство. Не постои законска одредба со ко]а на лица што работеле во
странство, кога ке се вратат во земjата, остварениот приход во
странство да не им се зема за утврдуватье на имотниот цензус, туку
да се зема приходот остварен пред заминувазьето во странство." За
тоа, правилно е одлучено кога не е признато право на додаток на
деца."

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, во Скопjе, У. бр.
434/74, од 28-VIII-1974. година).
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113. Пако според член 4, етав 1 од 3аконот за давовот на
промет на недвижности и права ("Сл. весник на СРМ" броj 25/72),
даночен обврзник на данокот на промет на недвижности и права е
продавачет на недвижноета односно правото, како странка во управ
ната постапка за плайвтье данов на промет на недвижноети и права
може да биде и купувачот, ;цоколку со догеворот за купопродажба
на недвижноста се обврзал да го плати данекет на промет за пренос
на гаа недвижност.

О Д об раз л о ж е н и е т о:
"Според член 4, став 1 од Законот за данокот на промет на

недвижности и права ("Сл. весник на СРМ" бр. 25/72), даночен об
врзник на данокот на промет на недвижности и права е продавачот
на недвижноста односно правото.

Мегутоа, странка во оваа управна работа можат да бидат и
купувачите, кои имаат правен интерес, законито и правилно да биде
одреден данскот на промет на недвижности и права, бидезки според
договорот за купопродажба од 28-II1-1972 година данскот на промет
за недвижноста во случагот ке го платат купувачите, а според член
49 од Законот за општата управна постапка, странка во управната
постапка може да биде и лице кое заради заштита на своите права
или правни интереси има право да учествува во постапката.

Со оглед на изложеното, со оспореното решение е повреден
законот на штета на тужителите -- кога не им е признаено право
да учествуваат во оваа управна работа како странка и кога жал
бата против првостепеното решение им е отфрлена како изjавена
од неовластени лица."

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, во Скопjе, У. бр.
721/74~ од 5-ХП-1974 година).

114. Деловиа проеториза во состав на станбена зграда, Koja со
конечпото решение била изземана од пационализациjа, не може
повторно да се национализира од причина што таа била адаптирана
за вршетье на друга стопанска деjност, поинаква од онаа што се
вршела во моментет на влегуватьето во сила на 3аконот за нацио
наяизвцша на наемните згради и градежното земjиште ("Сл. лист
на ФНРJ" бр. 52/58).

Од образложението:
"Оспореното решение не е законито. Не е спорно дека нацио

нализираната работна просториjа се наога во станбена зграда, дека
со решение бр. 01--824 од 11. 1. 1960 година на Комисиjата за на
ционализациj а при Извршниот совет на НРМ по Законот за нацио
нализапига на наемните згради и градежното земjиште ("Сл. лист
на ФНРJ" бр. 4/59) била оставена на сопственикот. Деловната про
сториjа во 1958 година била затечена како фурна, а во 1962 година
таа дел умно е претворена во станбен простор,. а делумно е оспосо-
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бена за продавница, со корисна површина од 24,35 квадратни метри.
При таква фактичка состоjба, погрешил тужениот орган кога нашол
дека стотаг законски услови за донесуваьье на решение за нацио
нализапига на деловната просторига на тужителот. Деловната про
сториjа на тужителот, со решението бр. 01-824 од 11. I. 1960 година,
била изземена од национализациjа и не постоjат услови за измена
на ова решение, ниту за повторна примена на Законет за национа
лизациj а. Тоа што од фурна поранешниот сопственик неа jа приспо
бил за продавница не е основ за национализациj а. Тоа не може да
се смета како нов обjект па за првпат сега да се применува За
конот за национализациjа на наемните згради и градежното зем
jиште ("Сл. лист на ФНРJ" бр. 52/58). И порано била деловиа прос
тори]а во станбена зграда и сега е истото тоа, дури по површина
е и помала. Промената на стопанската деjност што сега се врши во
деловната просторига нема битно значен-е и не може да се смета
дека е во прашан-е нов обjект, за ко] не е било одлучувано по гор
ниот закон. Незначителни внатрешни измени на просториjата со
кои се овозможува таа да се користи за поинаква стопанска деj
ност од првобитната, не може да претставува новоподигната деловна
простори]а, на ко]а да може да се применува горниот закон".

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Скопjе, на ден
13. П. 1974година. У. бр. 278/73).

115. Времето поминато во вршетье на евмостоша деj:nост по
1. 1. 1965 година не се смета во цензусот на потребна работа од
5 односно 15 години, со KOj е условено ппчзнаввхьето ПО поеебен
стаж впемего поминато во вршетье на самостоша деjност пред
15. V. 1945 година на овие осигуреници, бидеj]{и тав работа не се
смета за 'Работен однос, ,,''''ту со него изедначена работа - во смисла
на чл. 156,ст. 1. т. 1 ОД ОЗПО.

Од образложението:
"Оспореното решение е законито. Спорно е во случаjов дали

времето што тужителот го поминал на работа во вршеььето на само
сто+на занаетчиска дегиост по 1. I. 1965 година, кога бил оеигуреник
по Законот за спровецуван-е на пензиското и инвалид ското осигу
руван,е на самостозните занаетчии и угоетители, може да се земе
предвид како време поминато во работен однос, во смиела на чл.
156. ст. 1. т. 1 од ОЗПО, т. е. како цензус на потребна работа за да
може во поеебен стаж да се признае времето поминато во впшетье
на самосто+на занаетчиска деjност пред 15. V. 1945 година. По ова
спорно прашан-е правилно е становиштето на тужениот орган -
дека времето поминато во вршеььето на самостотна занаетчиска
деjноет по 1. I. 1965 година не може да се земе предвид за испол
нуватье на цензусет на работа од чл. 156, ст. 1 од ОЗПО. Ова од
причина што за исполнуватье на ово] цензус е потребно осигуре
никот да поминал 5 години по 15. V. 1945 година во работен однос,
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со полно работно време, или на друга со него изедначена работа.
Вршетьето на самосгогната деjност по 15. V. 1945 година не се смета
во цензусот на потребна работа од 5 односно 15 години. Таквата
деjност не се смета за работен однос, ниту за друга работа изедна
чена со работниот однос, како што се бара тоа во чл. 156, ст. 1, т. 1
од ОЗПО."

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, на ден 17. IV. 1974-
година под У. бр. 372/74).

116. Станбените проетории, со тоа што се издавани под зануп
за да се врши во нив стопанска деjност, не станале деловни и како.
такви не можат да бидат национализирани со примена на чл. 12,
ст. 5 од Занонет за национализвцша на наемните згради и градеж
ното земjиште ("Сл. лист на ФПРJ" бр. 52/68).
!',",

Од образложението:
"Од списите е видно дека национализираните простории се

станбени простории во приземjето и сутеренот на станбената зграда
на ул. "Маршал Тито" бр. 78 во В. и како такви, без да е вршена
адаптацига, дадени под закуп на Претприjатието Ц. Р. во В. за
сместуватье на дирекциjата и администрациjата на претприjатието.
Тужениот орган и самиот во оспореното решение наведува дека
не е спорно дека приземните простории во оемегната станбена згра
да се станбени простории, но дека со "дaBalЬeTo под наем на Прет
притатието Ц. Р. од В., овие простории се претворени во деловни
и како такви потпагаат под удар на национализацитата.

При утврдената фактичка состоjба дека национализираните
простории се по свогата градежна намена беспорно станбени, а не
деловни, нема место за примена на чл. 12, ст. 5 од Законот за на
ционализациjа на наемните згради и градежното земjиште ("Сл. лист
на ФНРJ" бр. 52/58), бидегйи оваа законска одредба се однесува на
оние згради и простории, кои по Законот за деловните згради и
простории се сметаат за такви, а по чл. 4 од ово] закон како де
ловни згради и простории се сметаат оние што се наменети за вр
шен-е на делов на дегност, т. е. кои се градени како такви. Стан
бените згради и простории не можат да се сметаат за деловни со
голи от факт - што биле издадени пад закуп на лица кои во нив
вршеле деловна деjност. Според наогатьето на Судов, во законот нема
основ правното становиште на тужениот орган кога смета дека
"со давазъето под наем на претприjатието овие простории се претво
рени во деловни". Затоа, врз основа на чл. 39, ст. 2 од Законот за
управните спорови, се поништи оспореното решение на тужениот
орган и предметот се врайа на повторно одлучуватье, "

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Скопге, на ден
20. ш. 1974 година, под У. бр. 195/73).
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117. Одделението за имотноправни работи на собранието на
општинага не може да одобрува монтиратье на лимена гаража на
одделни лица на земjиште кое припага на нелективна станбена
зграда, ако за гоа нема ееглаеност од сите етанари. Начинот на
користен,е на вакво земшште, кое се смета за изградено, без оглед
на тоа дали на He~o според урбанистичкиот план на градот МО1Кат
да поетозат монтажни гаражи, го одредуваат сопствениците односно
станари на зградата, а ако таков договор, нема го одредува судот.

Од образложението:
"По баран-е на неколиу станари - сопственици на делови од

колективна станбена зграда, тужениот орган одобрил монтиран-е на
лимени гаражи на земjиштето што служи на ист ата зграда. Со ова
одобрение не се сложиле другите станари - сопственици на делови
од зградата и до Врховниот суд поднеле тужба за управен спор,
сметаjКи дека органот не бил надлежен да издава такво одобрение
без согласност на другите станари. Судот [а уважи тужбата и ги
даде овие причини .

.Оспорените решени] а не се законити. Во списите постои из
вод од урбанистичкиот план на градот, од ко] се гледа дека зем
jиштето на кое им е дозволено на погоре наведените лица од град
Охрид да монтираат лимена гаража се наога во дворното место на
станбената зграда што е изградена на парцелата 6630/3. Исто така
не е спорно дека оваа станбена зграда е во етажна сопственост на
повейе лица. При таква состоjба, нема законски основ без согласност
на сите станари на одделни сопственици на становите да им се
доделуна дел од дворното место за монтиратье на гаражи. Ова од
причина што право на користен-е со ова земjиште има ат сите станари
односно сопствениците на становите од споменатата зграда, кое право
е регулирано со чл. 6, ст. 1 од Законот за определуватье на гра
дежното земjиште во градовите и населбите од градски карактер
("Сл. лист на СФРJ" бр. 5/68). Како ке се користи ова земjиште кога
се во прашатье повейе лица, е прашатье за кое станарите сами од
лучуваат, а само доколиу не постои мегу нив согласност, тие можат
да бара ат начинот на користетье да го одреди судот. Според тоа,
органот за управноправни работи на собранието на општината не
можел во случаjов да одлучува на тоа земjиште на заинтересира
ните лица да им се даде одобрение да монтираат лимена гаража,
независно од тоа што такви гаражи на тоа место можат да постоjат,
согласно со урбанистичкиот план на градот. Дали на наведеното
земjиште ке се монтира ат лимени гаражи или не, и ако се монти
раат, ко] се ке може да има гаража, треба да го решат сите соп
ственици на становите од споменатата эграда, односно станарите,
а ако не можат тоа сами да го сторат, заинтересираните можат
единствено од судот да бараат то] да одлучи како ке се користи
земjиштето.

Затоа, врз основа на чл. 42, ст. 2 од Законот за управните
спорови, се одлучи оспорените решениjа да се поништат и пред
метот да му се врати на тужениот орган на повторно разгледуватье
и одлучуван,е."
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118. Според 3аконот за одредуван,е на градежното земjиште
во градовите и насеябите од градски карактер лицата што со по
ранешниот сопственик не се во однос на брачен другар, потомци,
поевоители, родители и посвоеници, не можат да стекнат првенетве
во право за изградба па семеша станбена зграда, ШТОМ договорот
за пренос па правото на користене (купопродажниот договор) е
еилучен во 1970 година, т. е. по влегувазьете во сила на погоре на
ведениот закон.

Од образложението:
"Неоспорно е во случаjов дека предметното градежно земjиште

е национализирано и дека е тоа во општествена сопственост. Според
одредбите од чл. 3, 4 и 5 од Законот за одредуватье на градежното
земjиште во градовите и населбите од градскист карактер ("Службен
лист на СФРJ" бр. 5/68), сметано од 15. П. 1968 година, правото на
користеьье на неизградено градежно земjиште и првенствено право
на користен-е на тоа земjиште, во површина кога е потребна за
изградба на зграда, на ко]а според законот може да се има право
на сопственост и за редовна употреба на таа зграда, поранешниот
сопственик може да го пренесе само врз брачниот другар, потом
ците, посвоителите, родителите и посвоениците.

Во конкретниов случаj неспорно е дека тужителот и В. Т.
предметното земjиште го купиле со договор во 1970година од лицето
со кое не се во сродство, па затоа, а согласно горната законска
одредба, ниту врз тужителот, ниту врз Б. Т., не можело да биде
пренесено правото на градба на наведеното земjиште, па според тоа,
тужителот нема право на градба.

Затоа, не е повреден законот на штета на тужителот, кога
со првостепеното решение, кое е потврдено со оспореното решение,
му е одбиено баран-ето за изградба на индивидуална станбена эгра
да, предвидена во локациjата броj 203/72.

Тужителот нема првенствено право на традба на наведеното
земjиште ни според одредбите на чл. 8 од Заковот за условите за
опредвлуватье на градежното земjиште во градовите и населбите од
градски карактер ("Службен весник на СРМ" бр. 10/73), каде што
прашан-ето за стекнуватье на првенствено право за изградба на
зграда е регулирано на ист начин како и во погоре наведениот
закон од 1968година".

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Скопjе, на ден
10. IV. 1974година).
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119. Против решението на републичкиот секретар за право
судство за преетанек па работниот однос по потреба па службата
во смиела па чл. 32-в од 3аконот за изменуван,е и дополнуватье на
Заковот за извршувазье на казните лишувазьв од елобода, мерките
за безбедност и воспитните мерки ("Сл. в. на СРМ" бр. 45/72) не е
дозволен управеп спор бидеjJiи пе е управна работа. Против него
може да се води само работен спор пред надлежниот суд.
i

О Д об раз л о ж е н и е то:
"Согласно чл. 6, ст. 1 од Законот за управните спорови тужба

за управен спор може да се води само против управен акт. Според
став 2 на ово] член, управен акт во смисла на ово] закон е акт
со ко] државен орган, работна или друга организациj а решава за
извесно право или обврска на одреден поединец или организациjа
во неко]а управна работа. Со горниот акт на тужениот орган во
случаjов не е решавано во управната работа, туку за правото на
работа, односно за работен однос, па не може да се води управен
спор, туку само работен спор пред редовниот општински суд, за
што правилно на тужителот му била дадена и правна поука од
тужениот орган."

(Решено во Врховниот суд на Македониjа, У. бр. 1878/73 од
23. 1. 1974година).

120. Лицата што вршат самостоjпа деjност како споредно за
ниман,е, кои како такни пе се призавени ка] органет за приходи
на општината, должни се да плайаат зrолемен данок од 300/0 во
смиела на чл. 171, ст. 2 од Законет за даноците па граганите ("Сл.
весник па СРМ" бр. 39/72), иако претходно не им била врачепа
лична покана за педнесуван,е па притава.

Од образложението:

"Тужителот неспорно повремено, како споредно занимагье, вр
шел видарека деjност и не се приjавил на надлежниот орган за
приходи на општината, При определуватьвто на данокот од личен
доход од вршеьье на оваа деjност, покраj редовниот паушален износ,
органат го задолжил тужителот со зголемен данок од 300/0 од обло
жениот данок поради неподнесена при]ава. Тужителот jа оспорил
законитоста на ова решение, смета]ки дека не е должен да плака
зголемен данок од 300/0, ТУКУ само 200/0, бидеjки не добил лична
покана, како што е тоа предвидено во чл. 171, ст. 2 од Заканат за
даноците на граганите ("Службен весник на СРМ" бр. 39/72).
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Судот ja одбил тужбата и ги дал овие причини:
Не е основан тужбениот навод дека то] не требало да биде

задолжен со зголемен данок од 30% од обложениот данок, бидеjки
не добил лично покана, во смиела на чл. 171, ст. 2 од Законот за
даноците на граганите ("Службен весник на СРМ" бр. 39/72). Соглас
но чл. 171, ст. 2 од Заканат за даноците на граганите ("Сл. весник
на СРМ" броj 39/72) со 30% од обложениот данок ке му се зголеми
данокот на оно] даночен обврзник што не ке поднесе при] ава ни
во дополнителниот рок определен со поканата, од став 2, на чл. 170
од ово] закон, а на тужителот таква покана навистина не му била
врачена. Мегутоа, ова се однесува на оние даночни обврзници кои
вршат редовна деjност и за кои органот знае дека вршат стопанска
деjност. На оние кои не се притавени воопшто како такви, правилно
е задолжението со зголемен данок од 30% од обложениот данок,
бидегйи на нив, како непознати не постоела можност да им се ис
прати лична покана, па се смета како да им била врачена таква."

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, У. бр. 200/74 од
20. ПI. 1974 година).

121. Ако детето на кориенинот на додатокот на деца е ученик
во средно училиште каде што му е обезбедено бесплатно издржу
ван,е (стан, храна, училишен прибор, облека и ел.), тоа не може да
се земе предвид при поделбата на остваренист приход за цобившье
право на додаток на деца во полза на другите деца - членови lIа
домайинетвото на осигуреникот.

о д об раз л о ж е н и е т о:
"Како што се гледа од списите, а што во случаjот не е ни

'Спорно, детето Р. е ученик во Средното училиште за внатрешни ра
боти во Скопjе, каде што му е обезбедено бесплатно издржувагье
(стан, храна, училишен прибор, облека и сл.). Поради тоа, детето
Р. не може да се земе предвид при поделбата на остварените при
ходи. Тоа особено се гледа од чл. 30 и чл. 36 од Законот за финан
сираьье на определени форми на општествена заштита на децата
("Сл. весник на СРМ" бр. 3/68), каде што е предвидено при подел
бата на приходите да се земат предвид децата што ги издржува
кориеникот, а не и оние на кои општествената заедница им го
обеабедува издржуваььето."

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, У. бр. 181/74 од
8. ч. 1974 година).
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122. Во вршетьето на ревизига, ревизиониот орган не може:
да утврдува друга фактичка положба од онаа што е утврдена од
првостепениот орган, ако пригоа не изврши дополнуватье на доказ
ната постапна. и потоа да го применува законот, така што li.e го
измени нонечиото решение. Во таков елуча], ревизиовиет орган може
само да го поништи или да го укине решението и да нареди пред
метот повторно да се разгледа при што ке укаже на тоа што е
погрешно и неправилно цевето.

Од образложението:
"Повредени се правилата на постапката кога тужениот орган,

врз основа на чл. 203, ст. 1 од ОЗПО, го изменил првостепеното ре
шение наогагйи дека од изведените докази во првостепената постап
ка не можело да се утврди дека тужителот активно и организи
рано работел за НОД, иако првостепениот орган нашол дека тужи-,
телот имал активна и организирана работа. Според мислен-ето на
Судот, воо ревизионата постапка не може врз изведените докази од
првоетепениот орган да се утврдува поинаква фактичка положба
од онаа утврдена од то] орган, ако притоа не врши дополнуваьье
на доказната поетапка. Доколку ревизионист орган· наога дека е
погрешно утврдена положбата, може само да го поништи или укине
решението и да нареди повторно да се разгледа предметот, при
што би гребало да укаже на погрешно утврдените факти, односно
на погрешно и неправилно ценети докази. Измена на првостепеното
решение може да стане само ако на утврдената од првостепениот:
орган фактичка положба погрешно е применет материjалниот закон.

Во случаj ов првостепениот орган, врз основа на изведените
докази - сослушуватьето на сведоците и прибавеното мислен-е на
боречката организацига, нашол дека тужителот активно и органи-.
зирано работел за НОД, но притоа то] не навел во што се состои
конкретната деjност на тужителот. Тужениот орган (иако не нане-·
дува што конкретно ценел), нашол дека тужителот извесно време·
го чувал ка] себе В. Л. и од изjавата на сведоците може да се
утврди дека молителот друга деjност немал. Во случаjов, како што
се гледа, првоетепениот орган утврдува активна и организирана
работа, при што не се знае кои се деjности ги зема за утврдени,
кога ги прифайа како таква деjност, а тужениот орган го прима
за утврдено само фактот дека тужителот извесно време ка] себе
го чувал В. Л. Не е познато дали првостепениот орган само оваа
дегиост [а зел предвид кога одлучил, или имал предвид и друга.
деjност на тужителот, бидегйи то] се повикува на изведените до
кази (мислен-ето на боречката организацига и изjавите на сведоците),
а од овие докази произлегуваат и други деjности, како што е ку
рирска деjност, давав-е врека, собиран-е на храна и друго. Очигледно
е, според тоа, дека тужениот орган не одлучил врз утврдената фак
тичка положба од првостепениот орган (дотолку повейе што прво
степениот орган во своето решение фактичката положба и не ja.
конкретизирал или во наjмала рака одлучил врз не[асна фактичка
положба), ТУКУ врз основа на друга таква фактичка положба за:
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ко] а то] смета дека произлегува од списите, па потоа го применил
законот. Такво овластуваьье, мегутоа не произлегува од чл. 203 од
ОЗ ПО, а е во спротивност и со општите начела на управната по
стапка, пред се, со начелото на оценката на доказите од чл. 8 од
ЗОУП и начелото на сослушуватье на странката (чл. 7 од ЗОУП).
Затоа, ово] Суд, врз основа на чл. 42, ст. 2 од Законет за управните
спорови, одлучи оспореното решение да се поништи и предметот да
му се врати на тужениот орган на повторно разгледуван,е и од
ЛУЧУВaIье. "

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, У. бр. 378/74 од
28. VIII. 1974година).

527



АЗБУЧЕН ввгиотвв ЗА УПРАВНИ СПОРОВИ

(Броjот по текстот во регистарот го означува броjот на одлуката)

А
Аграрна реформа - Со тоа што лицето е инвалидски пензионер,

ако претежен дел од земjата ja обрабетува со своето семегство,
не го изгубило свогството на земjоделец 101.
- Аконтациj а - види даноци 98

Б
- Бесправно уселуван,е - види станбени односи 76

в
- Валоризационен коефициент - види пензиско ОСИГУРУВqlЬе

107 .
- вдовица - ЩIДИуправна постапка 111
- верска гимназиj а - види школуваlЬе 64
- вода-регулацига - види управна работа 102

r
Гаража - Не може да се одобри изградба на гаража на земjиште

кое припага на. колективна станбена зграда, ако нема сог
ласност на сите станари 117
- градежно земjиште - види детски додаток 69
- градежен инспектор - види надлежиост 63
- густина на стажот види инвалидско осигуруватье 28"

Д
- Данок на згради - види данеци 92,.93
- данок на промет на недвижности и права - види даноци

94- 95
Даноци - Оштетуван.ето на' станбената .эграда од поплава, поради

кое станала неупотреблива, има влитание врз даночната ос-
новица само за во иднина '92 .
- Обврската за плакаlЬе на данок на доход од зграда поч

нува да тече' од првиот ден на наредниот месец по изда
Bafbe~o на дозвола за употреба на зградата 93
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- Органот за приходи е должен, пред да пристаци кон при
силна наплата на данок по служ6ена должност, да утврди
дали не настаnила застареност на наплатата 94

- Околноста што конечиото решение за одредувагье на данок
е поништено во управен спор не е пречка за присилна
наплата 95

- За обложуватье со данок кога обврзникот деjноста [а врши
во разни подрач] а, односно кога нема поето] ано деловно
седиште, надлежен орган е оно] каде што обврзникот има
живеалиште 96

- Постапка за испитуватье потеклото на имотот може да се
води секогаш кога постои сомнение дека имотот што го
песедува траганинет потекиува од приход необложен со
придонее односно со данок 97

-" При одредуван.е висината на аконтациjата на нов обврзник
од занаетчиска деjност со споредуваьье, нужно е обата 06-
врзници деjноста да [а вршеле под иети или слични ус
лови 98

- Пресуда поради признание за отугуватье на земjищте, до
несена по поведував-ето на постапката за одземан,е на
вишокот над 10 ха, нема правно деjство 100

- Лицата што вршат самостотна деjност како споредно за
ниман.е, а како такви не се притавени ка] органот за при
ходи на општината, плайаат зголемен данок од 30% 120

- Деекспроприjациjа -- види експроприjациjа 79
- Дежурство -- види пензиско ОСИГУРУВaIье24
- Делба на недвижен имот - 55

Деловна простори]а - Не се смета за деловна простори]а станбен дел
од зграда, кога има 10 стана и се користи за таа цел, а но]
е функционално издвоен од административниот дел на згра-
дата 89 . .
- Ако не постои договор за закуп се смета дека деловната

просторига се држи без .правен основ, иако во неа уселу
ван-ето е извршено пред влегувагьето во сила на Законот
за деловните простории 90 '

- Се смета дека не постои договор за закуп на деловна
просториjа, ако договорот за закуп не е склучен со соп
ственикот, туку меГу закупувачот и подзакупувачот 91

Додаток на деца - Правото на детски додаток припага на онолку
семестри колку што според статутот на факултетот трае ре
довното школуване, а нагмногу до 26 години од животот 65
- Не припага право на додаток на деца ако брачниот другар

на кориснихот врши занаетчиска дегност 66 .
- Промената во имотната состоjба, ако настапи во текот на

користен-е на правото на додаток на деца, важи од првиот
ден на наредниот месец 67

-- Катастарскиот приход од дворно место во површина до
500 м2, кое не се користи како земjоделски имот, не влегува
во имотниот цензус за остваруватье правото на додаток на
деца 69
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- Неразведениот брачен другар, кога корисникот на детски
додагов го издржува, влегува во броjот на членовите на
неговото домакинство 70

- На лицето што е уживател на пензиjа во 1967 година ви
сината и правото на додаток на деца му се одредува од
просечниот месечен личен доход остварен во претходната
година 71 .

- За утврдуватье на неспособноста за работа на дете постаро
од 15 години и за остваруваьье правото на додаток на деца,
нужно е да постои наод, мислен-е и оценка на соодветната
инвалидска комисиjа 110

- И приходот остварен во странство се зема предвид при
утврдувасьето на цензусот на приходи за остварувасье пра
вото на додаток на деца 112

- Времето поминато во вршеьье на самостотна дегиост по
1. I. 1965 година не се' смета во цензусот на потребната ра
бота, со ко] е условено признаван.его во посебен стаж на
времето поминато во вршегье на самостотна деjност пред
15. V. 1945 година 115-

- Детето кое е ученик во средно училиште, каде што му е
обезбедено бесплатно издржуваьье, не се смета за член
на домайинството на корисникот на додаток на деца ко]
треба да се земе предвид при поделба на 'остварениот при
ход за добиван-е право на додаток 121

- Докажувасье на пензиски стаж - види· пензиско осигуру
ван-е 16, 17, 19, 21, 23, 108, 115

Е
Експроприjациjа - Деекспроприjациjа може да се бара и на неиз

градено градежно земjиште кое подоцна е национализирано
79

- Корисникот на експроприраната деловна просторига не е
должен на поранешниот сопственик да му обезбеди друга
соодветна деловиа просторига 81

ж
- Жалба - види управна постапка 39, 40, 43

3
- Заинтересирано лице - види управна постапка 113
- Застареност на наплата на данок - види даноци 94
- Зголемувасье на инвалидска пензиj а - види инвалидско

осигурувасье 30
- Зголемувагье на старосна пензиjа - види пензиско осигу

рувасье 3
Здравствено осигурувасье - На осигуреникот ко] по прекинот на

работниот однос реДОВН~_kесе приjави во заводот за врабо
туваьье на работници и йе се вработи, времето на пригавуваьье
не му се смета како прекин при остваруваьье на правата од
здравственото осигурувасье 72
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И
- Избор на градежна парцела - види првенствено право 60,

61, 62 и 118
- Извршуватье на решение за предаватье на малолетно лице

- види управна постапка 88
_ Имотен цензус - види детски додаток 67, 112

Инвалидско осигуруван-е - Во годините на стаж кои осигуреникот
ги поминал во вршеъье на занаетчиска деjност потребни како
услов за стекнуваьье право па инвалидска пензиj а се смета
сето време кое осигуреникот го поминал во аршен-ето на за
наетчиска дегиост 27
_ При утврдуватьето густината на стажот оргавот треба да

испитува дали осигуреникот за време на прекинуван-ето
на работниот однос бил приjавен ка] эаводот за вработу
ван-е на работници, во ко] случа] за секо] таков прекин
временското раздобjе од 5 односно 10 години пред наета
пуваььето на инвалидноста би се продолжило наназад наг
многу за 24 месеци 28

- Не се смета како несрека на работа убиство извршено над
осигуреникот во амбулантата на претприjатието, кога из
вршуваььето на делото не е во врека оо работата во прет
приjатието, туку од други побуди 29

- На учееник од НОВ од 1944 година не му следува зголе
муваьье на пензигата според одредбата на чл. 71 од ОЗПО,
ако не бил учесник до нрагот на вогната 30

- Право на додаток за помош и нега немаат уживателите на
семе]на пензиj а 31

- Пензиjата се исплатува од денот кога е утврдена инвалид
носта, а ако на осигуреникот и потоа му е исплатуван личен
доход, пензиjата ке се исплатува од првиот нареден ден по
престанскот на исплатата на личниот доход 32

_ Секое неоправдано напуштатье на претпригатието каде што
осигуреникот бил упатен на професионална рехабилитациjа
доведува до губен.е на тоа право 33

- Се смета дека без оправдана причина е прекинат работниот
однос, ако до тоа дошло поради изречена дисциплинска
назна 34

- Право на ортапедски додаток при постоеьье на две телесни
оштетувальа 35

- Второстепената инвалидска комисига е должна да даде
уверливо образложение зошто не го прифайн наодот, оцен
ката и мислев-ето на првостепената комисига 36

- Инвалидност-уеврдувагье - види инвалидско осигуруваьье
36 .

- Испитуватье потеклото на имотот - види даноци 97
- Исплата на инвалидска пензита - види инвалидско оси-

туруван-е 32
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- Исплата на пензиза - види пензиско осигуруван-е 5
- Исправа - види управна постапка 40
- Исправка на реlllение -- види управна постапка 42
- Испразнуваьье на деловна простори] а -- види делов ни про-

стории 90, 91

К
-- Катастарско подрачjе -- види управен акт 103
-- Конечно решение - види управна постапна 47
- Корисния на експроприрана работна простори]а - види

експроприjациjа 81
- Користеьье на заедничко земгиште -- види гаража 117

Комунална такса -- Комунална такса за истакнуватье на фирма се
плайа за секога продавница, без оглед на тоа што таква
такса е платена за истакнуватье на фирма во седишгето на
работната организациj а 83

-- Комунална такса е должно да плати и здружението на
тутунопроизводителите, ако се врши набавка и продажба
на семе и друга стока за потребите на тутунопроизводи
телите 84

-- Купопродажба на национализирано земгиште -- види на
ционализациjа 57

М
Магстор - Како магстор, иако нема свидетелство за положен испит

за магстор, се смета лице кое во стара Jугославиjа, уште
пред влегуваlЬето во сила на Законот за ДУkаните од 1931
година, имало занаетчиски ДУkан48

-- Материjално обезбедуватье - види паричен надоместок
49, 50

-- Монтиратье на лимена гаража -- види гаража 117

Н
-- Надзор -- види управна постапка 46

Надлежност - Градежниот инспектор не е овластен да цени дали
одделението за станбени и комунални работи при собра
нието на општината одобрението за градба го издало за
конито 63

-- надоместок за ГОДИlllен:одмор -- види пензиско осигуру
ван-е 25

-- надоместок за експроприрана деловна простори]а -- види
експроприjациjа 81

-- надоместок за користетье на хидромелиоративен систем
види управен спор 87

- надоместок за користетье на национализирано земjиште
види управен спор 86

Национализациj а -- Лице што по влегуватьето во сила на ЗННЗГЗ
изградило нова станбена зграда, со ко]а го пречекорува
максимумот од чл. 2 на OBOJ закон, има. право да врши
избор мегу постоjните згради и новоизградените 52
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- Не може да се одземе од владение национализирано гра
дежно неизградено земjиште заради изградба на привремеи
градежен обjект 53

-- Не може да'се одземе од владение национализирано гра
дежно неизградено земj иште на кое постои станбена зграда,
иако е таа изградена без градежна дозвола 54

-- Физичка делба мегу сопствениците на национализиран имот
може да се изврши и има важност само по однос на вла
деен-ето на земjиштето, а не и по однос на сопственоста 55

- Но управна постапна не може да се утврдува постоетье на
договор за купопродажба на градежно земjиште склучен
пред влегуватьето во сила на ЗННЗГЗ 57

- Национализирано градежно земjиште не може да се одземе
од владение за изградба на привремен обjект 58

-- Во постапката за одземан-е од владение на национализи
рано неизградено земjиште поранешниот сопственик треба
да се изj асни за првенственото право на користене 59

-- За првенственото право на користене од поранешниот
сопственик задолжително се одлучува во постапка за од
земаьье од владение на национализираното земjиште 61

-- Деловна просторига во состав на станбена зграда, ко'[а била
изземена од национализацига, не може повторно да се на
ционализира од причини што таа била адаптирана за вр
шен-е на друга делност 114

-- Со тоа што станбените простории се издавани под закуп
за вршетье на стопанска де[ност не можат да се смета ат за
деловни 116

-- Неспособност за работа - види детски додаток 110
- Несрека на работа -- види инвалидско осигуруван-е 29

о
-- Обложуватье со данок - види даноци 96, 98, 100
- Одлука на наставнички совет за успех на ученик види

управен акт 105
-- Одземан-е на национализирано градежно земjиште види

национализациjа 53, 54
-- Одобрен-е за градба на гаража - види гаража 117
-- Ортопедски додаток види инвалидско осигуруван-е 35

п
Паричен надоместок - Времето поминато на отслужуватье на кад

ров ски рок не се смета за прекин на работниот однос при
остварувагье на паричниот надоместок за време на привре
мена безработност 49

-- Уживател на паричен надсместок за време на привремена
безработност. ко] отишол на работа во странство и поради
тоа му е прекинато прималъето на паричниот надоместок,
нема право на доискористуватье на ова право, доколку за
времето додека работел во странство не плакал придонее
за вработуваьье 50
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Пасиште - Преведуваььето на пасишта - утрина во друга култура,
корисникот на пасиштето не може да го изврши без прет
ходна согласност на општинското собрание 73

- Пенаига - зголемуватье по чл. 73 од ОЗПО - види пен-
зиско осигурувалье 3

- Пенаига - исплата - види пензиско ОСИГУРУВaIье109
- Пензита - семегна на деца - види пензиско ОСИГУРУВaJье4
- Пензиски основ - види цензиско осигуруваьье 24, 25, 26, 107
- Пензиски стаж - види пензиско осигуруван-е 7, 10, 15, 16,

17, 19, 20, 21, 22, 23
Пензиско осигуруван-е - Уживателите на предвремена цензига не

маат право на заштитен додаток 1
- Уживател на пензиjа, ко] како учесник во НОД остварил

старосна пензиj а со 35 години пензиски стаж, а ко] по
пензиониран-ето ke се вработи, нема право на одредуватье
на нова старосна пензита во смисла на чл. 38 од ИЗПО 2

- Учество во НОД признато во двоjно траен-е до 2. п. 1945
година не повлекува зголемуваffiе на пензиjата во смисла
на чл. 73 од ОЗ ПО 3

- Детето, иако е постаро од 15 години, ако е на редовно шко
луваьье во осумгодишно училиште, има право на семезва
пензита 4

- Исплата на пензита на странски државгани преку полно
мошник во Jугославиj а не може да се врши 5

- Условот во една календарска година да е поминато наг
малку 7 месеци во работен однос со полно работно време
како земj оделски работник, е исполнет и кога дел од ово]
период е поминат во работен однос пред наполнуван.ето на
15-годишна возраст 7

- Условот, осигуреникот во вршегьето на самостозната деj
ност да не вработувал во одделни години просечно повеkе
од 5 лица, се однесува не само на осигуреникот, ТУКУ и на
неговист брачен другар или на дете 8

- Времето пред 15. v. 1945 ГОДИН,а,поминато во вршетье на
самостотна шивачка деjност во своют дом, ако деjноста не
била прописно 'регистрирана, не се признава во посебен
стаж во смисла на член 154 ст. 2 9

- Како стручна спрема во смисла на чл. 154, ст. 2 од ОЗПО
доволен е и положен калфински испит 10

- За исполнуваlЬе цензусот на работа од 5 години во смисла
на чл. 156, ст. 1, т. 1 од ОЗПО, поминат во работен однос,
се признава и времето поминато во работен ОДНОСи по
1. I. 1965 година 12

- Времето поминато во вршен,е на самостотна дегиост во
странство пред 15. v. 1945 година не се признава во посебен
стаж 13

- Рокот од 6 месеци за ко] осигуреникот гребало да стапи
во работен однос, односно да се при] ави на надлежиист
завод за вработуватье на работници заради вработуватье по
престанскот на членството во СРЗ, тече од денот по вра
kaIЬeTo од JHA 14
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- Ако писмените документи со кои се утврдува одредено време
во пензиски стаж изгорел е во пожар настанат по истекот
на рокот од чл. 184, ст. 1 од ОЗПО, нема пречка то] да се
утврдува со изjави на сведоци 15

- Ако има одрадени оригинални документи со кои се дока
жува дека осигуренихот вршел самостотна деjност, времето
од кога до кога ja вршел таа дегаост може да се утврди
и со изj ави на сведоци, па во таков случаj не доага до
примена на чл. 184, ст. 1 од ОЗпо 16

- Рокот од една година за поднесуван-е на баран-е за утвр
дуватье на пензиски стаж врз основа на из]ави на сведоци
во смисла на чл. 184, ст. 2 од ОЗПО тече од 'денот на по
вториото стапуван,е на работа 17

- Ако се прими обнова на постапката во пензиска работа
и се исттолнети услови за обнова по чл. 249 - ЗОУП, не
доагаат до примена одредбите на чл. 205, ст. 3 од ОЗПО 18

.- Не постои работен однос мегу тужителот и неговиат родител,
иако живеел во одделно домакинство, кога то] располагал
со стоката и парите во книжарскио-г дуйан на неговист

.родител како со ево] дуйан 19
- На лице кое било службеник во бившата [угословенсна

вогска се до 6. IV. 1941 година, треба да се смета дека
работниот однос му престанал поради укинуваThе или пре
станок на работата во воено надлештво на 6. IV. 1945 го
дина, па доколку времето од 6. IV. 1941 до 15. V. 1945 го
дина е поминато надвор од работен однос, треба да се смета
дека се исполнети условите тоа време да му се утврди во
посебен стаж 20

- На осигурениците - бивши државни службеници, кои по
15. V. 1945 година не биле преземени во служба, им се
смета во пензиски стаж времето од престануван-ето на
службата до повторното стапуватье во служба, ако тоа
станало до нрагот на 1945 година 21

- Времето поминато на воена должиост во воjните од 1912-
1920 година, се засметува во пензиски стаж ако се испол
нети односните услови, независно дали тоа време е пре
сметано како време поминато на отслужуватье на кадров
скиот рок 22

- Времето поминато како член на СРЗ се признава во пен
зиски стаж по чл. 23 од Законот за пензиско осигурувюье,
а не како работен стаж, па тоа време не' може да се смета
при пресметуватьето на потребниот работен стаж навршен
во последните 10 години пред влегуватьето во сила на за
конот, во смисла на чл. 20, ст. 1, т. 2 од ово] закон 23

- Личниот доход на аптекар остварен во време на дежурство
не се зема предвид при утврдуватье на пензискиот стаж 24

- Надсместок исплатен за неискористен годишен одмор, и кога
е тоа предвидено со одлука на самуправниот орган на ра
ботничкиот совет, не влегува во личниот доход за утврду
ватье на пензискиот основ 25
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-- Право на избор на повисока основица во смисла на чл. 10,
ст. 1 од Законог за спроведуватье на пензиско и инвалидско
осигурунаьье може да користи осигуреник - самостоен за
наетчиз а само додека имал сво]ство на осигуреник, а не и
по донесуваььето на решение за правото на инвалидска од
носно старосна пензиj а 26

- Одлуките за утврдуватье на валоризациониот коефициент
немаат ретроактивно детство 107

- Ако постои писмен доказ со ко] се потврдува престанок на
работезъето на занаетчискиот дуйан, времето од кога до кога
е вршена таквата дегиост може да се докажува и со све
доци 108

-- Работник во органот за внатрешни работи пензиониран по
потреба на службата, ко] повторно стапил во работен од
нос, го губи правото на исплата на дел од пензигата кога
ке наврши 40 години пензиски стаж 109

-- Времето поминато во вршен,е на самостотна дегиост по 1. Т.
1965 год. не се смета во цензусот на потребната работа со

ко] е условено признаваььето во посебен стаж на времето
поминато во вршеьье на самостотна деjност пред 15. V. 1945
година 115

- Плайан.е данок на згради -- види даноци 94, 95
-- Плайатье зголемен данок - види даноци 120
- Повторно oдpeДYBaIЬeна пензиjа - види пензиско осигу-

руватье 2
- Помош И нега - види инвалидско осигуруван-е 31
- Помош на неука странка -- види управна постапка 37, 111
- Посебен стаж -- види пензиско осигуруватье, 7, 8, 9, 10,

12, 13, 14, 20, 108, 115
- Право на детски додаток -- види детски долаток 65, 67, 69

110
-- Право на ортопедски додаток - види инвалид ско осигуру

ван-е 35
- Право на професионална рехабилитациjа -- види инвалид

ско осигуруваьье 33
Првенствено право на нористен-е -- Поранешниот сопственик на

национализирано градежно неизградено земjиште, ко] не е
занаетчиjа или лице кое врши друга дозволена приватна
дегност, не може да оствари првенствено право на корис
TeIЬe на земjиште на кое, според урбанистичкиот план на
градот. е предвидена изградба на деловна эграда 51

- Во случаj кога бившиот сопственик на национализирано не
изградено градежно земjиште има повейе градежни парце
ли на кои е предвидена изградба на семезна станбена згра
да, то] има право да избира кога од тие градежни парцели
да му се додели на нористен-е за изградба на семеша стан
бена зграда -- чл. 40 од Законот за национализацига на
наемните згради и градежното земjиште 56

-- Ако таткото го искористи првенственото право на корис
тегье и го подари со договор за подарок, тоа право не може
да го пренесува на ево]от син 60
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- При одземаьье на национализирано градежно земjиште се
когаш мора да се одлучи и за првенствено право на ко
ристетье на поранешниот сопственик 61

- Наследниците на поранешниот сопственик можат да оства
рат првенствено право на користен.е само на една гра
дежна парцела 62

-- Лицата што со поранешниот сапственик не се во однос на
брачен другар, потомци, посвоеници, родители и посвоители
не можат да стекнат првенствено право на користезье штом
договорот за пренос (купопродажен) е склучен по влегу
ван-ето во сила на Законот за одредуваьье на традежното
земjиште во градовите и населбите од градски карактер
("Сл. л. на СФРJ" бр. 5/68) 118

-- Предвремена пензита - види пензиско осигуруваIЬе 1
-- Пренос -- види првенствено право 118
-- Престанок на работни односи - види работни односи 106
-- Пресуда поради признание - види даноци 100
-- Присилна наплата на данок види даноци 94, 95

р
Работни односи -- Не постои работен однос мегу тужителот и

неговиот родител, иако живеел во одделно домакинство,
кога то] располагал со стоката и парите во книжарскиот
дукан на неговист родител, како со ево] дукан 19

-- На лице кое било службеник во бившата jугословенска
вогска се до 6. IV. 1941 година, треба да му се смета дека
работниот однос му престанал поради укинуватье или прес
танок на работата во воено надлештво на 6. IV. 1941 година,
па доколиу времето од 6. IV. 1941 до 15. V. 1945 година е
поминато надвор од работен однос, треба да се смета дека
се исполнети условите тоа време да му се утврди во посебен
стаж 20

-- Одлука за престанок на работата на работник Koja е доне
сена писмено и со образложение. се смета како да не по
стои 106

с
-- Самостоен занаетчиj а ~ види детски додаток 66
-- Самостоен занаетчиj а -- види инвалидско осигуруваIЬе 27
-- Самостоен занаетчи] а -- види ма] сторско право 48
-- Самостотна занаетчиска деjност -- види пензиско осигу-

руван.е 10, 12, 9, 13, 15
Санитарна инспекциjа -- Кога органот во управната постапка

установил дека не се наогаат во исправна состоjба сани
тарните уреди во двор на ceMejHa зграда во граганска соп
ственост, органот не го повредил законот кога му наложил
на сопственикот на ceMejHaTa зграда во граганска сопстве
ност да ги доведе во исправна состоjба санитарните уреди 78
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- По чл. 3 од Законот за санитарна инспекцига ("Сл. л. на
ФНРJ" бр. 23/56) санитарниот инспектор при општинското
собрание е овластен да наложи да се поправи септична j ама
од страна на сопственикот на станбената зграда, во кога
таа се наога, а доколку сопственикот смета дека неговист
сосед е виновен за оштетуваrьето на септичната [ама, има
право за тоа да бара соодветен надоместок пред односниот
суд во соодветна постапка 82

- Селска утрин а - види узурпацига 74
- Семеша пензиjа - види пензиско осигуруван-е 26, 111
- Соодветен стан - види станбени односи 77, 80
- Станбен максимум - види национализациj а 52
- Станбена просториjа - види национализацига 116

Станбени одиоси - Во постапката за одземазье од владение на
национализирано неизградено земjиште поранешниот соп
ственик треба да се изjасни за првенственото право на КО
ристетье 59
Бесправно уселуватье постои и тогаш кога уселуватьето е
извршено врз основа на решение на станбениот орган, на
општината, ако собранието не е законски давател на станот
76
Соодветен стан - доделениот комфорен стан во новоградба
во спротивниот дел на подрачj ето на градот од местото каде
што се наога експроприраната зграда и земjоделскиот имот
на земjоделецот, не претставува еоодветен стан во смиела
на чл. 77, ст. 1 од ЗСО 77

- Нема битно влошени услови за живеен-е во доделените ста
нови во населбата "Карпош IV" само затоа што експропри
раните станови биле во центарот на градот, бидеjlси оваа
населба спа га во еден од современо уредените реони на
градот, а оддалеченоста од центарот не е таква што битно
би ги влошувала условите за живеегье - чл. 37, став 1 од
Законот за експроприjациjа и член 70, став 3 од Законот
за станбените односи 80
Странка - види управна постапка 45

т
Такса за фирма - види комунална такса 83, 84

'у

Узурпацига - Земjиште од општонароден имот (селска утрина)
заземено во 1946 година по договор мегу селаните од едно
село со цел на обработка на земjиштето се смета за узур
пациjа - ако не е доделено са реll1ение на аграрната ко
мисига 74

- Узурпацига - види управна постапка 75
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- 'Ученик - види детски додаток 121
- Упатуваьье во специjално училиште - види школуваььв 85

Управен акт - Одлуката на собранието на општината со кога се
определува броjот и подрачjето на катастареките општини
не преставува управен акт 103

- Решението со кое давателот на стипендиjа ja прекратува
стипендиjата не е управен акт 104

- Одлуката на наставничкиот совет со кога е утврден успехот
на учениист не претставува управен акт 105

Управна работа - Регулиран.ето на водата на улица, кога исте
чува од бунари на приватни лица, претставува работа од
комунален карактер и како таква е управна работа, за кога
се надлежни органите на управата, а не редовниот суд 102'

Управен спор
- Против решението на органот за финансии донесено по'

баратье на странката за повторуваи,в на постапката окон
чано со решение за определуван,е на надоместок за нацио
нализирано земjиште не може да се води управен спор 86:

- За висината на надоместокот за користетье на хидромелио
ративниот систем не може да се води управен спор 87

- Против решението на републичкиот секретар за правосуд
ство за престанок на работниот однос по потреба на служ
бата, во смисла на чл. 32-в од Законот за изменуван.е и
дополнуван,е на Законот за извршуван,е на казните лишу
ваьье од слобода, мерките за безбедност и воспитните мерки
("Сл. в. на СРМ" бр. 45/72) не едозволен управен спор
бидеjки не е управна работа. Против него може да се води
само работен спор пред надлежниот суд 119

Управна постапка - Органот за посредуватье на трудот не е·
надлежен да решава за врайан,е на неправилно исплатен
паричен надоместок 6

- Повреден е законот на штета на тужителот кога е огласено'
за ништовно решението на комисиjата за утврдуватье на
работен и посебен стаж со кои одредени периоди биле приз
нати во пензиски стаж, од причина што, наводно, решението
било донесено без бараьье од тужителот, а од списите се·
гледа дека учествувал во постапката 11

- Помош на неука, странка 37
- Рокот за жалба не тече ако решението е предадено на

процесно неспособна странка 38
- Ако е жалбата поднесена од синот на тужителот, таа не

може да --се отфрли како изj авена од неовластено лице,
пред да се испита дали тужителот ja прифайа жалбата
како ево]а или не jа прифайн 39

- Управниот орган не е овластен да ja цени веродостоjноста
на изводот од матичните книги 40

- Кога се води постапка по правна работа во кога учеству
ваат две или повейе странки, службеното лице што [а води
постапката, должно е на двете странки да овозможи да ги
заштитуваат своите права и интереси 41
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Се работи за очигледна техничка грешка ако висината на
пензигата се одрадува во 770/0, а не 99% при неспорен пен
зиски стаж од 37 години, а не за повреда на материjалниот
закон 42

- Првостепениот орган не може по ист а правна работа да
донесе ново решение и првобитното да го стави вон правна
сила по доставуван-ето на предметот по жалба на второсте
пениот орган 43

- Не може жалбата да се одбие само од причина што е без
образложение, тук у по неа треба мериторно да се решава
по член 239, став 2 во врека со член 240, став 1, 2 и 3 од
ЗОУП 44
Стои битна повреда на одредбите на општата управна по
стапка, ако е решението донесено без да е сослушана стр ан
ката, по баразье на заинтересираното лице 45

- Конечно решение, донесено во управна постапна по право
на надзор, може да се укине само поради повреда на мате
риj алниот закон, а не и поради погрешно или непотполно
утврдена фактичка положба 46 .

- Конечното решение со кое е утврден пензиски стаж од ко
мисигата за утврдуватье на работен и посебен стаж, не
може да го преутврдува заводот за социjално осигуруваЕЬе
47

- При повторната ревизиjа не може да се ревидира и оно]
дел од конечното решение ко] со првобитната не бил ре
видиран 68

- Во поетапката за узурпациjа по прашатьето за сопственост
одлучува самата комисига за узурпациjа 75

- Извршуваьье на решение за предаван.е на малолетно лице
на старателот може да се спроведе и по службена должност,
бидеj ки е во прашатье j авен интерес 88

- Ако во времето на второстепеното одлучуватье самостоjниот
занаетчиjа може да остварува право од riензиското и инва
лидското осигуруватье, иако такво право не можел да ос
твари во моменгот на одлучувагьето од првостепениот орган,
второстепениот орган бил должен да одлучи за тоа право 99

- Обврска на службено лице кое ja води управната постапка
странката да ja запознае со некое неjзино право постои
само ако со оглед на утврдената фактичка состоjба оцени
дека странката има основ за остваруван-е на танво право
111

- Ако со договорот за купопродажба на недвижност купу
вачот се обврзал да го плати данокот на промет на недвиж
ности и права, во постапката за оданочуватье има свогство
на странка 113

- Во вршеьье на ревизиj а, ревизиониот орган не може да
утврдува друга фактичка положба и по тоа да го менува
конечното решение ако самист не j а дополнува доказната
постапка 122
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- "Услови за стекнувюье првенствено право - види првен
ствено право 62

- Утврдуватье на постоен,е на договор за купопродажба на
градежно земjиште - види национализацига 57

- Утврдуватье на густина на стажот - види инвалид ско оси
гуруватье 28

ч
- Членство во СРЗ -< види пензиски стаж 23
- Член на домакинство - види детски додаток 70

ш
- Школуваььето во верска гимназиj а не се смета за редовно

школуван-е 64
- Родителот без негова согласност не може да се задолжува

делимично да ги поднесе трошоците за школуван,е на глу
вонемо дете во специjално училиште, кога школуван.ето не
е задолжително 85.
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