
Врховен суд на Република Македонија

Надоместок за одземен имот У.бр.1935/01

Сентенца

Платен надоместок на име дел од закупнина како привремено примање
согласно член 66 став 1 од Законот за национализација на наемните згради и
градежното земјиште ("Службен весник на ФНРЈ" бр.52/58) не може да се
смета како платен надоместок за одземениот имот на поранешниот
сопственик.

Образложение

Судот најде дека тужбата е основана.
Од списите на предметот се гледа дека на 27.07.2000 година, тужителите поднеле
барање до првостепениот орган заведено, за денационализација на недвижен
имот - деловна просторија на ул."С.П." бр.20 во Т. на КП.бр.2294 КО Т. (поседовен
лист бр.1636, со површина од 57 м2 одземена со решение на Комисијата за
национализација при Народниот одбор на Општина Т. од 20.01.1960 година. Со
барањето бараат надомест со друг имот од ист вид.
Првостепениот орган, постапувајќи по барањето, извршил увид на лице место на
ден 20.09.2000 година и на записник констатирал дека предметната деловна
просторија веќе не постои, а на КП.бр.2284, на местото каде што некогаш бил
деловниот простор, сега е изградена станбена зграда за живеење П+4 ката- со
деловен простор во приземјето, кој е во приватна сопственост (тој факт не го
спорат ниту тужителите). Имајќи го ова предвид , како и фактот дека на
тужителите, им бил даден надомест за национализираниот имот, првостепениот
орган согласно со член 8 став 1 од Законот за денационализација го одбил
барањето како неосновано.
Тужениот орган ја одбил како неоснована и жалбата на тужителите, меѓу другото и
од причини што со решение од 13.03.1964 година на Одделението за финансии на
Собранието на Општина Т., во постапка за определување на надоместок за
национализираната деловна просторија, на поранешниот сопственик му бил
определен надоместок, при што во точка 2 од означеното решение било утврдено
дека почнувајќи од 01.01.1959 година до 30.04.1961 година истиот има примено на
име надоместок дел од закупнината во износ од 122.424,00 динари, што е за
30,124 динари повеќе од утврдениот надоместок.
Тужителите во поднесената жалба, а и сега со тужбата, ја оспоруваат фактичката
состојба утврдена во управната постапка и истакнуваат дека за одземената
деловна просторија не е платен односно даден никаков надомест, поради што во
конкретниот случај не може да се примени член 8 став 1 од Законот за
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денационализација, туку бараат примена на член 37 и 38 став 1 точка 1 од
законот, како што впрочем истакнале и во барањето. Појаснуваат дека фактот
дека надоместот бил исплатен органите го темелат на решението за
определување на надоместок од 13.03.1964 година, кое било донесено врз основа
на фингирана постапка, без присуство на поранешниот сопственик Д.С., кој
починал на 09.01.1961 година, па според тоа, ниту можел да биде намирен преку
некаква измислена закупнина, ниту можел да биде странка во постапката за
определување на надоместок водена 3 години по неговата смрт (во прилог
приложуваат и извод од матичната книга на умрените за поранешниот
сопственик).
Судот наоѓа дека оспореното решение е засновано на непотполно утврдена
фактичка состојба поради што дошло и до погрешна примена на материјалниот
закон.
Имено, според член 37 став 1 од Законот за денационализација ("Службен весник
на РМ" бр.43/2000 - пречистен текст), надомест се дава за имот кој не се враќа,
како и кога имотот не се враќа затоа што престанал да постои. Според член 38
став 1 од законот, за имот од член 37 став 1 на овој закон, како надомест се дава
друг имот од ист вид во сопственост на државата и акции и удели во сопственост
на државата.
Во конкретниот случај, во постапката пред органите е неспорно утврдено дека
недвижниот имот (деловна просторија) - предмет на барањето за
денационализација, не постои. Тоа го истакнале тужителоте и во барањето.
Меѓутоа, она што е спорно во конкретниот случај е фактот дали на поранешниот
сопственик му бил исплатен надомест за национализираниот имот, како што
прифаќаат органите, поради што и своите решенија ги засноваат на член 8 став 1
од Законот за денационализација, според кој, предмет на денационализација не е
одземен имот за кој е платен, односно даден надомест. Од списите Судот не може
да види дека надоместокот му е платен на поранешниот сопственик а најмалку тој
факт може да се смета за утврден врз основа на точка 2 од решението бр. од
13.03.1964 година како што прифатил тужениот орган. Во точка 2 на тоа решение
стои:"Се утврдува дека поранешниот сопственик С.Д., почнувајќи од 01.01.1959
година па заклучно до 30.04.1961 година, привремено има примено на име
надоместок делот од закупнината во износ од 122.424 динари. Со тоа,
надоместокот по член 66 од Законот, не само што му е измирен во целост, туку и
повеќе примил износ од 30.124 динари". Ваквата содржина на точка 2 од
означеното решение, според мислењето на Судот, не дава основ да се заклучи
дека надоместокот е платен, затоа што наведените износи и пресметувања се
нелогични и неточни. Притоа, Судот го има предвид членот 42 од Законот за
национализација на наемните згради и градежното земјиште ("Службен лист на
ФНРЈ" бр.52/58) според кој, за национализирана зграда или посебен дел од
зградата, заедно со земјиштето што го покрива зградата и земјиштето што служи
за редовна употреба на таа зграда, на поранешниот сопственик му се дава
надоместок кој изнесува 10% од станарината што се плаќа за таа зграда или за
делот од зградата на денот на влегувањето во сила на овој закон - за време од 50
години, при што височината на надоместокот се утврдува во еден вкупен износ кој
ќе се исплатува во еднакви месечни рати за време од 50 години почнувајќи од
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01.01.1959 година.
Според членот 66 став 1, од истиот закон, за време од влегување во сила на овој
закон до донесувањето на решението за висината на надоместокот за
национализирана зграда или дел од зграда, на поранешниот сопственик ќе му се
исплатува привремено на име надоместок оној износ кој на име на дел од
станарината или закупнината го примал на денот на влегувањето во сила на овој
закон. Според ставот 2 на овој член, по донесувањето на решението за
височината на надоместокот, ќе се изврши, согласно со тоа реение, пресметување
на износите исплатени според претходниот став.
Овие одредби од Законот за национализација на наемните згради и градежното
земјиште, ги имал предвид и органот што го донел решението со кое е утврден
надоместокот, што се гледа од образложението на тоа решение, но или погрешно
ги сфатил или згрешил во пресметувањето. Имено, во образложението на
решението стои дека месечната закупнина за национализираната деловна
просторија изнесувала 1539 динари или 18,468 динари годишно. Очигледно е дека
овие износи пресметани за 50 години не можат дадат изнод од 92.300 динари,
туку многу поголем износ.
Освен тоа, тужителите укажуваат и поткрепуваат со доказ дека се работи за
постапка во која не учествувал поранешниот сопственик, кој бил починат 3 години
пред да биде донесено решението од 13.03.1964 година,(а бил починат и во
време кога е донесено првото решение за надоместокот во 1961 година). Тоа
упатува на заклучок дека барањето на тужителите е одбиено без претходно да се
утврдат суштествените факти од значење за правилна примена на член 8 став 1
од Законот за денационализација. Тужениот орган пак, ја прифатил фактичката
состојба утврдена од страна на првостепениот орган и покрај наводите на
тужителите истакнати во жалбата дека не е логично наоѓањето на првостепениот
орган дека деловната просторија била исплатена (дури и преплатена) со неполна
2 годишна закупнина.
Имајќи го предвид изнесеното како и наводите на тужителите во жалбата и во
тужбата, кои со многу јасни и логично истакнати аргументи и докази ги оспоруваат
решенијата донесени во управната постапка, според наоѓањето на Судот, не би
можело да се прифати за правилно и целосно утврден фактот дека во
конкретниот случај се работи за имот за кој бил платен надомест.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македонија, У.бр.1935/01 од 13.6.2002
година.
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