
Врховен суд на Република Македонија

Техничка грешка при снимање на недвижности У.бр.683/01

Сентенца

Измена на корисникот во катастарскиот операт, не може да се врши врз
основа на исправка на техничка грешка направена при снимањето на
недвижноста.

Образложение

Тужбата е основана.
Од списите на предметот се гледа дека тужениот орган во постапка на на
одржување на премерот и катастарот на земјиштето на КО Г., постапувајќи по
барањето на П.А., П.М. и П.А. за исправка во катастарскиот операт и
катастарскиот план за КО Г. во ПЛ.бр.1649 КО Г. на КП.бр.726/1, КО Г. извршил
увид во службената евиденција и приложената документација и констатирал дека
со извршениот премер од 1979 година во ПЛ.бр.1649 КО Г. КП.бр.726/1 е заведена
на П.А. на дел од 2/6, П.А. на дел од 1/6, П.М. на дел од 1/6 и П.Р. на дел од 2/6, а
притоа констатирал дека лицето П.Р. со 2/6 идеален дел е упишан во
катастарскиот операт без правен основ. Ова затоа што првостепениот орган
извршил идентификација со споредување на скиците од 1963 година и деталните
скици од деталниот премер од 1979 година и утврдил дека КП.бр.325 КО Г. од
пописен катастар која била заведена на П.Ѓ. врз основа на договор за физичка
делба Ов.бр.1292/69 покрај другите катастарски парцели наведени во
образложението на првостепеното решение одговара и на дел од КП.бр.726/1 со
површина од 1180 м2 од деталниот премер. Со оглед на тоа што П.Р. е наследник
на П.Г. тој можел да биде корисник само на делот од КП бр.726/1 во површина од
1180 м2 , односно на делот од 59/312 идеален дел, а не како што е запишано со
премерот од 1979 година 2/6 идеален дел на оваа катастарска парцела. Од овие
причини, првостепениот орган во смисла на член 51 став 1 од Законот за премер и
катастар на земјиштето ("Службен весник на СРМ" бр.34/72 и 13/78), извршил
исправка по однос на делот од поседот на сокорисниците во ПЛ.бр.1649 КО Г. на
начин подробно опишан во диспозитивот на првостепеното решение од причина
што утврдил дека на тој начин се отстранува сторената грешка при премерот од
1979 година за КО Г.
Со оспореното решение тужениот орган ја одбил како неоснована жалбата на
тужителот и констатирал дека со првостепеното решение не е повреден законот
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на штета на тужителот, притоа прифаќајќи ги во целост причините на
првостепениот орган.
Оценувајќи ја законитоста на оспореното решение, Судот најде дека во
конкретниот случај органите во постапката го повредиле Законот за штета на
тужителот.
Според член 49 став 3 од Законот за премер и катастар на земјиштето ("Службен
весник на СРМ" бр.34/72 и 13/78), измените на корисниците во катастарскиот
операт ќе се вршат врз основа на правосилна одлука на суд или друг надлежен
орган како и врз основа на договор за промет на земјиштето заверен од судот.
Според член 51 став 1 од истиот закон, во вршењето на работите на одржувањето
на премерот и катастарот на земјиштето органот на управата надлежен за
геодетските работи ги отстранува сите утврдени недостатоци и пропусти во
снимањето на деталите, геодетскиот елаборат, плановите и катастарскиот операт.
Од изнесеното се гледа дека во управната постапка е извршена измена на
корисникот во катастарскиот операт за КО Г. во однос на катастарската парцела
означена погоре при што за таквата промена не е приложен правен основ во
смисла на член 49 став 3 од Законот за премер и катастар на земјиштето, туку
првостепениот орган се повикал на наведениот член 51 од истиот закон, а тоа
тужениот орган го прифатил како правилно постапување, иако очигледно е дека е
во прашање погрешна примена на законот.
Имено, врз основа на членот 51 став 1 од Законот, може да се отстрануваат само
недостатоци и пропусти направени при снимањето, односно можат да се вршат
само исправање на грешки од технички карактер, а измената на корисникот, што
подразбира и делот на поседот, не може да се врши како измена на техничка
грешка.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македонија, У.бр.683/01 од 16.05.2002
година.

www.pravdiko.mk


