
Врховен суд на Република Македонија

Имот отстапен под закана и присилба У.бр.1455/02

Сентенца

Враќање на имот отстапен со изјава на волја дадена под закана и присилба
може да се бара само ако изјавата е дадена за определен имот до стапување
во сила на Законот за национализација на наемните згради и градежното
земјиште - Службен лист на ФНРЈ бр.52/58.

Образложение

Судот најде дека тужбата е неоснована.
Од списите на предметот се гледа дека на 24.01.2001 година тужителот поднел
барање до првостепениот орган заведено под бр.1794/1 за враќање во
сопственост на недвижен имот куќа на КП.бр.19/60 КО Д, која под извршен
притисок неговиот татко ја поклонил на ЗИК О.П. со договор Ов.бр.747 од
4.10.1962 година заверен во Околискиот суд С.Н. Во барањето, како и во
поднесокот за појаснување на барањето од 4.02.2002 година, истакнува дека
предметната куќа ја купил лично тужителот со договор за купопродажба на
недвижен имот склучен на 8.10.1960 година заверен во Околискиот суд во С. Н. на
12.10.1960 година (приложен кон барањето), а отуѓувањето - поклонувањето на
куќата го направил неговиот татко под притисок и без согласност од тужителот.
Постапувајќи по барањето првостепениот орган оценил дека со приложените
договори за купопродажба се уредуваат имотно правни односи на договорен
начин помеѓу странките и дека не станува збор за присилно одземање на имот во
корист на државата, поради што барањето го одбил како неосновано.
Тужениот орган со оспореното решение ја одбил како неоснована и жалбата на
тужителот од причини што приложените договори за отстапување на имот со
изјава на волја се склучени во 1962 година, па предметот на тие договори во
смисла на член 4 став 2 од Законот за денационализација не може да биде
предмет на денационализација.
Судот наоѓа дека тужениот орган одлучил во согласност со законот кога жалбата
ја одбил како неоснована.
Имено, во барањето и жалбата, тужителот укажува дека со договорот за
купопродажба од 4.10.1962 година, неговиот татко располагал со имот што не бил
негова сопственост (едната куќа била на тужителот, а другата на неговиот брат
Н.М.), со изјава на воља дадена под закана односно присилба.
Според член 1 од Законот за денационализација ("Службен весник на
РМ" бр.43/2000 - пречистен текст), со овој закон се определуваат условите и

www.pravdiko.mk



постапката за враќање на имотот и видот, условите и постапката за давање на
надомест за имот одземен во корист на државата (денационалицација).
Според член 4 став 2 од означениот закон, предмет на денационалицација е и
имотот отстапен со изјава на воља дадена под закана и присилба и тоа за згради
и делови од згради до денот на влегување во сила на прописите за
национализација на наемните згради и градежното земјиште.
Од наведената одредба јасно произлегува дека враќање на имот отстапен со
изјава воља дадена со закана и присилба може да се бара само ако изјавата е
дадена за определен имот (одземен во корист на државата) и до определено
време (до стапувањето во сила на Законот за национализација на наемните
згради и градежното земјиште - Службен лист на ФНРЈ бр.52/58).
Во конкретниов случај, не се работи за имот отстапен во корист на државата, ниту
пак се работи за отстапување на имот до влегувањето во сила на прописите за
национализација на наемните згради и градежното земјиште, па судот оцени дека
правилно одлучиле органите кога барањето односно жалбата на тужителот ги
одбиле како неосновани, укажувајќи му на тужителот дека приложените договори
кон барањето за денационализација можеле, евентуално да бидат оспорени пред
судот.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македонија, У.бр.1455/02 од 31.10.2002
година
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