
Врховен суд на Република Македонија

Согласност на сопствениците – пренамена У.бр.1857/99

Сентенца

Во станбена зграда со повеќе сопственици на станови, за пренамена на
таванските простории како заеднички простории во смисла на Законот за
домување, секогаш е потребна согласност на сопствениците на сите станови
во зградата, па и во случаите кога со судска пресуда е утврдено право на
сопственост на тие простории на определено лице или лица.

Образложение

Од списите на предметот се гледа дека тужителката и заинтересираните лица се
сопственици на делови (станбени единици) на станбена зграда.
На 27.4.1999 година заинтересираните лица поднеле барање до првостепениот
орган за издавање одобрение за реконструкција и адаптација на таванските
простории на означената станбена зграда на кои сакале само да отворат баџи за
светлост.
Со заклучок од 17.5.1999 година првостепениот орган ја прекинал постапката
поведена по нивното барање, согласно со член 144 став 1 од Законот за општата
управна постапка, заради решавање на претходното прашање - прибавување на
согласност од сопственикот на станот бр.1 (тужителката), која не се согласила да
се одобри бараната реконструкција и адаптација на таванските простории.
Со оспореното решение, тужениот орган ја уважил жалбата поднесена од
заинтересираните лица, го поништил заклучокот на првостепениот орган и
предметот го вратил на повторна постапка од причини што утврдил дека
фактичката состојба не е во целост утврдена. Едновремено врз основа на
приложените списи, тужениот орган во оспореното решение констатирал дека
барањето на жалителите не се однесува на доградба или надградба, туку на
реновирање на таванскиот простор и отворање баџи и дека согласност од
тужителката, како сопственик на станот бр.1, не е потребна, бидејки таванските
простории немаат допирни точки со нејзиниот стан, а се во сопственост на
заинтересираните лица, врз основа на договор за физичка делба и правосилна
пресуда од 26.5.1995 година.
Судот оцени дека оспореното решение е засновано на погрешна примена на
законот.
Имено, меѓу заедничките простории во станбена зграда кои припаѓаат на
сопствениците на сите станови во зградата се и таванските простории (член 2
став 1 алинеја 4 од Законот за домување). Условите, пак, под кои можат да се
вршат поправки, преправки, адаптација и пренамена на заедничките простории и
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заедничките делови во станбена зграда со повеќе сопственици на станови, се
определени во членовите 46 до 50 од Законот за домување ("Службен весник на
РМ" бр.21/68), а тие услови се такви што согласност на сопствениците на сите
станови е потребна и за поправките и за преправките и за адаптацијата и за
пренамената на заедничките простории. Оттука, погрешно е стојалиштето на
тужениот орган дека во конкретнот случај не е потребна согласност од
тужителката. На потребата од согласност нема никакво значење фактот што
таванската просторија нема допирни точки со станот на тужителката затоа што
заедничките простории и заедничките делови во зградата припаѓаат на зградата
како целина, односно им припаѓаат на сопствениците на сите станови во зградата.
(Темелите на зградата, на пример, се заеднички делови на зградата и како такви
им припаѓаат и на сопствениците на становите од горните катови, иако немаат
директни допирни точки со тие станови).
Исто така, и фактот што на заинтересираните лица Ѓ. Ѓ. и А. М. со означената
пресуда им е утврдено право на сопственост на таванскиот простор, не може да ја
исклучи примената на одредбите на член 46 до член 50 од Законот за домување,
затоа што во конкретната управна работа се решава по барање за адаптација на
таванскиот простор, а такво барање во поглед на таванските како заеднички
простории врз основа на законот, може да се решава само во согласност со
членовите 46 до 50 од Законот за домување, односно само со согласност на
сопствениците на сите станови во зградата.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македонија, У.бр.1857/99 од 21.4.2000
година.
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