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Сентенца

Во зграда во која има повеќе станови не може да се издаде одобрение за
пренамена на таванскиот простор во станбен простор, без согласност од
сите сопственици на станови.

Образложение

Тужбата е основана.
Одговор на тужбата даде и заинтересираното лице Ѓ.П. од Скопје, со предлог
тужбата да биде одбиена како неоснована.
Од списите на предметот се гледа дека со акт на првостепениот орган од
18.7.1997 година е издадено одобрение на заинтересираното лице Ѓ.П., за
адаптација на тавански (поткровен) простор во станбен простор. Од списите, исто
така, се гледа дека станбената зграда има повеќе сопственици на станови, меѓу
кои се и тужителите.
Во постапката за издавање на наведеното одобрение, од тужителите не е
побарана согласност.
Првостепеното решение од 18.5.1999 година е донесено во обновена постапка по
предлог на тужителите и со тоа решение нивниот предлог да се поништи
означеното одобрение за адаптација на таванскиот простор во станбен простор е
одбиен како неоснован, а одобрението е оставено во сила.
Со оспореното решение тужениот орган ја одбил жалбата како неоснована.
Оценувајќи ја законитоста на оспореното решение, судот најде дека е засновано
на неправилно утврдена фактичка состојба, поради што дошло и до погрешна
примена на законот.
Судот најде дека при одлучувањето во обновената постапка, од утврдените факти
органите извлекле погрешен заклучок и погрешно го примениле законот. Имено,
тужениот орган во оспореното решение како неспорно утврдени факти зема дека
во влезот од станбената зграда за чиј тавански простор е издадено одобрението
за пренамена во станбена простор, има шест стана-по три стана од едната и три
стана од другата вертикала и дека сопственик на еден од становите од десната
вертикала каде се наоѓа поткровниот простор за кој се одобрува адаптација во
станбен простор е жалителката (а сега тужителката) С.Н. Исто така, тужениот
орган зема како неспорно утврдено дека согласност за пренамена на спорниот
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тавански простор дале само другите двајца сопственици на становите од десната
вертикала-М.Ш. и Т.П, а тоа што С.Н. како сопственик на еден од становите не
дала согласност, за тужениот орган нема значење, затоа што, како е наведено во
оспореното решение, пренамената на таванскиот простор во станбен се однесува
само на оној дел кој за цело време го користеле сопствениците на становите-М.Ш.
и Т.П., а делот на тужителката останувал непроменет.
Таванските простории во станбена зграда во која има повеќе станови и
сопственици на станови, им припаѓаат на сите сопственици на станови, односно
сите сопственици на станови имаат заедничко право на користење на тие
простории како заеднички простории. Тоа право сопствениците на станови го имаа
и според Законот за сопственост на делови од згради ("Службен весник на СРМ"
бр.20/74), кој важеше во време кога е донесено спорното одобрение за адаптација
на таванскиот простор, а исто така и според Законот за домување ("Службен
весник на РМ" бр.21/98), таванските простории се сметаат за заеднички
простории. Ниту поранешниот, ниту сега важечкиот закон, не дозволуваат вршење
преправки на заедничките делови на станбената зграда без согласност на сите
сопственици на становите.
Оттука, тужениот орган погрешно заклучил дека согласност од тужителката С.Н.
не е потребна, затоа што со адаптацијата не бил опфатен делот од таванскиот
простор што таа го користи. Иако тој факт не е сосем неспорен, со оглед на
приложените списи во предметот, но и да е така, судот смета дека не може да се
дозволи пренамена на таванскиот простор без да се прибави согласност од сите
сопственици на станови, затоа што правото на користење на таванот како
заедничка просторија во станбена зграда со повеќе сопственици на станови, им
припаѓа на сите сопственици на станови и тоа право се однесува на таванот како
целина, бидејќи физичка делба на заедничките простории во зграда со повеќе
станови, како правна состојба е недопуштена.
Со оглед на изнесеното, судот смета дека издаденото одобрение за пренамена на
таванскиот простор во станбен не можело да се остави во сила, без да се прибави
согласност за таквата пренамена и од тужителката С.Н.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македонија, У.бр.2360/99 од 14.12.2000
година.
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