
Врховен суд на Република Македонија

Гранична линија помеѓу две катастарски парцели У.бр.369/01

Сентенца

Без правен основ не може да се врши промена на граничната линија меѓу
две катастарски парцели.

Образложение

Судот најде дека тужбата е основана.
Решението на првостепениот орган од 8.12.2000 година е донесено во постапка
на одржување на премерот и катастарот на недвижностите за КО. К, по барање на
П.С. заведено од 20.07.2000 година и барање на А.Г. заведено од 10.10.2000
година.
Со барањето на П.С. од 20.07.2000 година се бара запишување на право на
користење на земјиштето од поседовен лист 1862 КО К. во согласност со
постојниот урбанистички план и пресудата на Општинскиот суд С. од 3.11.1981
година. Со поднесок од 11.09.2000 година наречен дополнување на барање, П.С.
го преиначи барањето од 20.07.2000 година во барање за исправка на
настанатата грешка во катастарот на недвижностите во однос на границата на
КП.бр.4742 спрема КП.бр.4760.
А.Г., пак, со своето барање од 10.10.2000 година бара измена во катастарскиот
операт врз основа на решението на Општинскиот суд С. од 18.05.1984 година ( со
кое во обновена постапка е укината пресудата на истиот суд од 03.11.1981
година).
Првостепениот орган оценил дека двете барања се однесуваат на иста фактичка
состојба и се засновани на ист правен основ (пресудата на Општинскиот суд С. од
03.11.1981 година односно решението на истиот суд од 18.05.1984 година) поради
што согласно со член 127 од Законот за општата управна постапка извршил нивно
спојување во еден предмет.
Откако, извршил увид во приложената документација и службената евиденција,
како и увид на лице место, органот оценил дека предмет на барањата, всушност,
претставува исправка во катастарскиот план за КО К. на граничната линија помеѓу
КП.бр.4742 и КП.бр.4760 и нејзино усогласување со податоците содржани во
катастарскиот операт. Утврдил дека за предметните недвижности постапувал во
1998 година кога по барање на П.С. за запишување во катастарот на
недвижностите за КО К. било донесено решение од 19.02.1998 година, со кое како
носител на правото на користење на земјиштето означено со КП.бр.4742 во вкупна
површина од 300 м2 (земјиште под зграда 106 м2 и двор 194 м2 ) бил запишан ПС,
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а по правосилноста на ова решение бил оформен и Имотниот лист бр.1862 КО К.
Исто така, утврдил дека постапувал и по барање на А.Г. за запишување на
правата на соседните недвижности означени со КП.бр.4760 и КП.бр.4759 КО К.,
кога донел решение од 10.04.2000 година, со кое како носител на правото на
користење на КП.бр.4760 во вкупна површина од 416 м2 биле запишани К.К. и А.Г.
и била оформена КП.бр.4759 која со површина од 90 м2 двор била запишана како
сопственост на Република Македонија, а по правосилноста на тоа решение бил
оформен имотниот лист бр.4055 КО К. и на странките им било издадено копие од
катастарски план бр.1101/1531 од 13.06.2000 година.
При ваква состојба, органот утврдил дека при донесувањето на решението од
10.04.2000 година и при изготвувањето на графичкиот приказ на КП.бр.4759 и
КП.бр.4760, во копието од катастарски план од 13.06.2000 година не била земена
предвид претходната промена извршена со решението од 19.02.1998 година по
однос на КП.бр.4742, поради што, со споредба на скиците на премерување
изготвени во двете постапки, оценил дека дошло до преклопување на двете
катастарски парцели. Ова, особено се гледа од издаденото копие од катастарски
план од 13.06.2000 година.
Имајќи го ова предвид, првостепениот орган со првостепеното решение кое го
засновал на член 84 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на
недвижностите ("Службен весник на РМ" 27/86 и 17/91 ), извршил исправка во
катастарскиот план во однос на граничната линија помеѓу КП.бр.4742 и КП.бр.4760
и го поништил издаденото копие од катастарскиот план.
Тужениот орган со оспореното решение ја одбил како неоснована жалбата на А.Г.
и С.К. и прифатил дека правилно постапил првостепениот орган кога го отстранил
направениот пропуст при снимањето на недвижностите и извршил исправка на
граничната линија, со што всушност го оставил во сила решението од 19.02.1998
година во однос на граничната линија меѓу КП.бр.4759 и КП.бр. 4760 КО К. без
менување на површините на парцелите утврдени како содржина на решението од
10.04.2000 година. Имено, тужениот орган оценил дека на овој начин останува во
сила и имотниот лист бр.1862 оформен во согласност со правосилното решение
од 19.02.1998 година, а имотниот лист бр.4055 оформен врз основа на решението
од 10.04.2000 година е променет само во однос на границата меѓу предметните
катастарски парцели, кои и понатаму во истите имотни листови остануваат
запишани со истата површина и на истите носители.
Тужителот со тужбата, а и со жалбата, ја оспорува фактичката состојба утврдена
во управната постапка и укажува на сторени повреди
на постапката и погрешна примена на материјалниот закон на штета на
тужителот. Истакнува дека диспозитивот на решението е неразбирлив односно од
истиот не може да се утврди за каква исправка во катастарскиот план се работи.
Истакнува дека неговиот објект претставува семејна стамбена зграда изградена
на земјиште доделено со решение од 1960 година во површина од 425 м2 , додека
објектот на П.С. претставува монтажна барака поставена на градежно земјиште за
кое не постои никаков акт за доделување, ниту пак, е водена управна постапка за
одземање на спорното земјиште од тужителот, што значи дека органите извршиле
промена во катастарскиот план без постоење на правен основ за таква промена.
Судот наоѓа дека со оспореното решение е повреден законот на штета на
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тужителот.
Според член 127 став 1 од Законот за општата управна постапка, може да се
поведе и да се води една постапка и тогаш кога се работи за права и обврски на
повеќе странки, но само ако правата или обврските на странките се засноваат врз
иста или слична фактичка состојба и врз ист правен основ. Според став 3 од овој
член, за водењето на една постапка во вакви случаи, надлежниот орган ќе донесе
посебен заклучок против кој може да се изјави жалба.
Барањата на А.Г. и П.С. не само што не се засновани на ист правен основ, туку од
овие барања, како и од другите списи, се гледа дека всушност се работи за
странки со спротивставени интереси.
При ваква состојба, Судот наоѓа дека погрешиле органите кога оцениле дека
барањата се однесуваат на иста фактичка состојба и ист правен основ и кога по
двете барања воделе една постапка и одлучувале со исто решение. Ова уште
повеќе што било извршено директно спојување и водење на една постапка, без
претходно да биде донесен заклучок за спојување на работите во една постапка
против кој незадоволната странка би имала право да изјави жалба.
Од друга страна, пак, кога управната постапка се поведува по повод барање од
странка, предметот на постапката го определува странката во поднесеното
барање, а решението што ќе го донесе органот мора да биде во рамките на
поставеното барање
(член 202 став 1 од Законот за општата управна постапка). Исто така, и
второстепениот орган кога решава по жалбата е врзан за барањето поставено во
првостепената постапка (член 244 став 1 од Законот за општата управна
постапка).
Првостепениот орган барањата на П.С. и А.Г. за измена во катастарскиот операт,
ги решавал како барања за исправка на технички грешки и пропусти направени со
снимањето на недвижностите, а тоа го прифатил и второстепениот орган, иако
ниту од барањата, ниту од фактите утврдени во постапката, не произлегува дека е
во прашање исправка во смисла на член 84 од Законот за премер, катастар и
запишување на правата на недвижностите.
Според член 84 од означениот закон, во вршењето на работите на одржувањето
на премерот и катастарот на недвижностите, Републичката геодетска управа ги
отстранува утврдените технички грешки и пропусти направени со снимањето на
недвижностите.
Според мислењето на Судот, менувањето на граничната линија меѓу две
катастарски парцели односно поништувањето на копие од катастарскиот план , не
може да се сфати како техничка грешка и пропуст направени во постапката на
излагање на недвижностите, за да во постапка на одржување на катастарот на
недвижностите таквата грешка се отстранува преку исправка во смисла на член 84
од законот.
Имено, менувањето на граничната линија меѓу две катастарски парцели, само по
себе , доведува и до промена на површината, а со тоа и на носителите на правата
на таа површина, а таква измена не може да се врши со примена на членот 84,
туку за тоа е потребен правен основ во смисла на член 58 став 1 од законот. Ова,
особено што во конкретниот случај од списите, а исто така и од наводите во
жалбата и тужбата, се гледа дека се работи за спорна површина, а кога се работи
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за спорни односи, нивното решавање не може да го врши Геодетската управа
преку исправка на граничната линија меѓу две катастарски парцели во
катастарскиот план. Во оваа смисла, за Судот е неприфатливо наоѓањето на
тужениот орган дека промената се врши само во однос на границата на двете
катастарски парцели, а не и по однос на површината и носителите на правата на
спорната површина.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македонија, У.бр.369/01 од 26.03.2003
година.
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