
Врховен суд на Република Македонија

Постапување исклучиво во рамките на барањето –
денационализација У.бр.1821/02

Сентенца

Постапката за денационализација се поведува по барање на странката и
органите се должни работата да ја решат само во рамките на барањето.

Образложение

Судот најде дека тужбата е неоснована.
Од списите на предметот се гледа дека тужителите ( заедно со други баратели),
на 19.12.2000 година, на пропишаниот образец поднеле барање за
денационализација со кое, меѓу другото, бараат да им се даде надомест за
одземен аур-стаја-сенарник објект кој, како што е наведено во барањето, сега е
срушен. Со барањето не е побарано враќање во сопственост ниту е побаран
надомест за земјиштето на кое се наоѓал објектот.
Со првостепеното решение вака поставеното барање е уважено под став 3 од
диспозитивот на тоа решение, така што е определено дека за недвижниот имот
штала-сенарник во површина од 170 м2, КП.бр.4040 стар премер се дава
надомест во вкупен износ од 905.760,00 денари, со тоа што видот на надоместот
ќе се определи со дополнително решение.
Тужителите со жалбата и со тужбата не ја оспоруваат висината на надоместот,
туку го оспоруваат тој дел од првостепеното решение поради тоа што не е
одлучено да им се врати во сопственост земјиштето во површина од 170 м2,
бидејќи земјиштето постои, а срушен е само објектот-аур-стаја-сенарник.
Оценувајќи ја законитоста на оспореното решение, Судот најде дека тужениот
орган одлучил во согласност со законот кога ја одбил жалбата како неоснована.
Според член 16 од Законот за денационализација ("Службен весник на
РМ" бр.43/2000-пречистен текст), во постапката за денационализација се
применуваат одредбите на Законот за општата управна постапка, доколку со овој
закон поинаку не е определено.
Според член 202 став 1 од Законот за општата управна постапка, органот
надлежен за решавање (првостепениот орган) врз основа на фактите утврдени во
постапката донесува решение за работата што е предмет на постапката.
Предметот на постапката, пак, во случаите кога управната постапка се поведува
по барање на странката, го определува странката во барањето при што, според
член 130 став 1 од истиот закон, странката може барањето да го прошири или
измени до донесување на првостепеното решение.
Второстепениот орган, пак, кога решава по жалбата може, по повод на жалбата,
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да го измени првостепеното решение во корист на жалителот, но само во рамките
на барањето поставено во првостепената постапка, ако со тоа не се повредува
правото на друго лице.
Имајќи ги предвид наведените одредби од Законот за општата управна постапка,
како и фактот дека пред првостепениот орган во постапката која му претходела на
донесување на првостепеното решение не е поднесено барање за враќање или
надомест за земјиштето што било опфатено со објектот аур-стаја-сенарник, Судот
наоѓа дека тужениот орган одлучил во согласност со законот кога ја одбил
жалбата како неоснована.
Наводите во тужбата дека барањето се однесувало и за враќање на земјиштето
од КП.бр.4040 во површина од 170 м2, Судот ги оцени како неосновани. Имено,
точно е дека според одредбите на Законот за денационализација се враќа имотот
кој постои, но мора да се има предвид и тоа дека постапката за
денационализација се поведува по барање на странката и дека органите, според
правилата на постапката, се должни работата да ја решат во рамки на барањето.
Во конкретниот случај, од барањето поднесено на пропишаниот образец јасно се
гледа дека нема барање за враќање на земјиштето на кое постоел сега срушениот
објект (аур-стаја-сенарник), ниту барање за надомест на земјиштето, туку само
барање за надомест на објектот кој е срушен. Навистина, барање за земјиштето
не е посебно истакнато ни во поглед на објектот хотел-ресторан, но тој објект
постои и со првостепеното решение се враќа во сопственост , разбирливо, се
враќа заедно со земјиштето под објект 300 м2 и двор во површина од 201м2.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македонија, У.бр.1821/02 од 16.01.2003
година.

www.pravdiko.mk


