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Огласување за ништовно решение за упис У.бр.529/99

Сентенца

Извршеното запишување на правата на определена недвижност во
катастарот на недвижностите, не може да се огласува за ништовно поради
подоцна сознаениот факт за непостоење градежно-техничка документација
за недвижноста.

Образложение

Тужбата е основана.
Со оспореното решение означено во изреката на пресудата, е одбиена како
неоснована жалбата на К.Д. од С., изјавена против решението на Републичката
геодетска управа-Одделение за премер и катастар С. од 5.12.1996 година, со кое
делумно е огласено за ништовно решението од 2.6.1989 година и е извршена
измена во имотниот лист.
Тужителот со тужба за управен спор ја оспори законитоста на решението на
тужениот орган, со предлог да биде поништено.
Тужениот орган во одговорот на тужбата остана при наводите во своето решение .
Од списите на предметот се гледа дека со решение на првостепениот орган од
2.6.1989 година, донесено во постапката за излагање на јавен увид на податоците
од премерот на недвижностите со запишување на правото на недвижностите, е
утврдена содржината на недвижностите во пописниот лист, кои се состојат од
земјиште означено со КП.бр.10107, со површина под зграда 93 м2 и двор 27 м2,
како и објекти на КП.бр.10107 -стан во приземје од 68 м2 и подрум од 24 м2 . На
овие недвижности е утврдено правото на заедничко користење на земјиштето и
правото на сопственост на станот и тоа 1/4 идеален дел на К.Д.и 3/4 идеален дел
на П.Д., како и право на подрумот во истиот однос.
Подоцна, во постапката на одржување на премерот и катастарот на
недвижностите за КОЦ, првостепениот орган констатирал дека за дел од зградата
лицето Д.К. немал градежно-техничка документација, поради што го носи
првостепеното решение од 5.12.1996 година, со кое делумно го поништува
решението од 2.6.1989 година и тоа во однос на дел од зградата бр.1 влез 1,
приземје на КП.бр. 10107 со површина од 13 м2 , кои се одвојуваат од зградата
бр.1 и ќе се евидентираат во нов евидентен лист , бидејќи за тој дел нема
градежно- техничка документација.
Првостепениот орган донесувањето на решението од 5.12.1996 година го
засновал на член 267 и член 268 од Законот за општата управна постапка , без
прецизно и конкретно наведување на причините од член 267 , а тужениот орган

www.pravdiko.mk



одбивајќи ја жалбата, оценил дека решението од 2.6.1989 година содржи
неправилност, поради која согласно со член 267 став 1 точка 5 од Законот за
општата управна постапка, органот решението делумно го огласил за ништовно.
Судот наоѓа дека со оспореното решение се повредени правилата на управната
постапка кои се од значење за правилно одлучување во конкретната работа.
Според член 267 став 1 точка 5 од Законот за општата управна постапка, за
ништовно се огласува решението што содржи неправилност која според некоја
изречна законска одредба е предвидена како причина за ништовност.
Од оваа одредба јасно произлегува дека секоја неправилност содржана во
решението не може да биде причина за огласување на решението за ништовно,
туку само онаа неправилност која во некоја законска одредба (материјален или
формален закон) изречно е предвидена како причина за ништовност.
Органите, ниту првостепениот, ниту тужениот орган , не наведуваат законска
одредба со која е предвидено дека запишувањето право на недвижност ќе се
огласи за ништовно ако за недвижноста нема градежно-техничка документација.
Без повикување и наведување на таква изречна законска одредба, според
мислењето на судот не може да се огласи за ништовно решението со кое е веќе
запишано правото на недвижноста.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македонија, У.бр.529/99 од 20.1.2000
година.
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