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Сентенца

За запишување на правата на недвижностите на странско лице, не е доволно
да постои само правно дело, туку мора да бидат исполнети и услови
утврдени со закон.

Образложение

Тужбата е неоснована.
Од списите на предметот се гледа дека тужителот на 16.03.1999 година поднел до
првостепениот орган барање за запишување во катастарот на недвижности за КО
Ц., заведено под УП.бр. Кон барањето приложил договор за купопродажба на
деловен простор од 07.03.1991 година склучен меѓу ОП "Ј.Ј." Б. и Г.П. "М," С. и
друга документација. Ова, барање со првостепеното решение е одбиено како
неосновано.
Тужениот орган со оспореното решение, жалбата на тужителот против
првостепеното решение ја одбил како неоснована. Ова од причини што според
член 58 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на
недвижностите ("Службен весник на СРМ" бр.27/86 и 17/91), запишувањето во
катастарот на недвижностите се врши врз основа на исправи составени во
законски пропишана форма, правосилни судски одлуки и закон или одлука на
државен орган. Во конкретниот случај, според наоѓањето на тужениот орган,
приложената документација кон списите на предметот, а особено договорот за
купопродажба на деловен простор од 07.03.1991 година склучен меѓу Г.П. "М.М."С.
, како продавач и ОП "Ј.Ј." Б., како купувач, не претставува основ во смисла на
цитираната законска одредба, затоа што од списите на предметот се гледа дека
првостепениот орган основано ги применил член 8 и 9 од Законот за начинот и
постапката за усогласување на работењето на претпријатијата и другите правни
лица кои вршат стопанска дејност на територијата на Република Македонија, а
имаат седиште на територијата на другите републики на поранешна СФРЈ
("Службен весник на РМ" бр.3/93). Имено, претпријатието "Ј.Ј." Б. како купувач по
наведениот договор, според статусот е правно лице кое согласно со одредбите од
наведениот закон е под правен режим на истиот, додека пак НИС "Ј.Ј." дел од
претпријатието за промет со нафта и нафтени деривати- извоз-увоз со седиште во
Б. на улица "Н.Н." бр.1, не постоел како правен субјект во времето на склучување
на договорот за купопродажба, ако се има предвид дека е запишан во судскиот
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регистар на Окружниот суд во Н.С. со решението од 31.12.1991 година, а
договорот за купопродажба на деловниот простор е склучен на 07.03.1991 година .
Од ова произлегува дека при основањето на претпријатието во мешовита
сопственост за надворешен и внатрешен промет на големо и мало "М." ДОО С. со
седиште на улица " Б.Б." бр.3 во С. не може како странски основач да се јави и
Јавното претпријатие НИС "Н.С." со П.О. Н.С. и како основачки влог при
основањето на споменатото претпријатие да го внесе и предметниот деловен
простор, за кој не се јавувал како купувач, а тоа според тужениот орган е во
спротивност со Законот за начинот и постапката за усогласување на работењето
на претпријатијата и другите правни лица кои вршат стопанска дејност на
територијата на Република Македонија, а имаат седиште на територијата на
другите републики на поранешна СФРЈ ("Службен весник на РМ" бр.3/93).
Поради сето наведено, тужениот орган нашол дека првостепениот орган правилно
одлучил да не го изврши запишувањето во катастарот на недвижностите за КО Ц.
на деловниот простор по предметното барање, затоа што запишувањето се врши
врз основа на валидни акти, во согласност со законските прописи, како што
произлегува од нивната содржина, а постоечката документација за наведената
недвижност, не обезбедува континуитет за запишувањето во смисла на член 50 и
58 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите.
Судот наоѓа дека, тужениот орган одлучил во согласност со законот кога ја одбил
жалбата како неоснована. Притоа, освен причините дадени во оспореното
решение, Судот го имаше предвид и следното:
Според член 9 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на
недвижностите ("Службен весник на СРМ" бр.27/86 и 17/91), правата на
недвижностите се стекнуваат, пренесуваат, ограничуваат и престануваат со
запишувањето во катастарот на недвижностите, ако со закон не е определено
поинаку.
Според член 50 од овој закон, во катастарот на недвижностите, меѓу другите, се
запишува правото на сопственост на недвижностите, а според член 58 од истиот
закон, запишувањето на правата во катастарот на недвижностите се врши врз
основа на исправи составени во законски пропишана форма, правосилни судски
одлуки и закон или одлука на државен орган.
Од списите на предметот се гледа дека барањето на тужителот се однесува за
запишување на правото на сопственост на деловниот простор на ул."Г.Д." бр.11 во
С., во ГТЦ "М", ламела А, влез 1, зграда 1, кат IV, КП.бр.88891/2, КО Ц. во
површина од 279, 84 м2, кој деловен простор во 1991 година го купил ОП "Ј.Ј." Б.,
со договор за купопродажба од 07.03.1991 година склучен со продавачот ГП
"М.М." - С.. Во 1992 година означената деловна просторија (ул."Г.Д" бр.11) се
јавува како основачки влог на странското правно лице НИС - Н.С., со седиште во
Н.С., при основањето на Претпријатието во мешовита сопственост за надворешен
и внатрешен промет на големо и мало "М.Н." ДОО С., со седиште во С., на
ул."Г.Д." бр.11 ( од приложените влошки од Трговскиот регистар се гледа дека
седиштето на "М.Н." било на ул."Г.Д." бр.11 с# до 1998 година, кога е извршена
промена на седиштето на ул."Б.Б." бр.3). На 16.03.1999 година, пак, е поднесено
барањето за запишување на предметната деловна просторија во катастарот на
недвижностите на име на тужителот.
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Имајќи ги предвид фактите утврдени во управната постапка, кои имаат несомнена
поткрепа во доказите приложени во списите, Судот наоѓа дека тужителот, кој
барањето го поднесува како странско правно лице не може , само врз основа на
договорот за купопродажба, во кастарот на недвижностите да биде запишан како
сопственик на предметната деловна просторија. Ова, затоа што според Законот за
основните сопственосноправни односи ("Службен лист на СФРЈ" бр.6/80) кој во
време на одлучувањето во оваа управна работа се применува како републички
закон, а исто така и според Законот за сопственост и други стварни права
("Службен весник на РМ" бр.18/2001) кој влезе во сила на 13 март 2001 година, со
одложена примена за 6 месеци, правото на сопственост на недвижност врз основа
на правно дело, се стекнува со запишување во јавната книга за запишување на
правата на недвижностите, или на друг соодветен начин определен со закон.
Меѓутоа, кога е странско лице во прашање, за запишувањето во јавната книга, а
со тоа и за стекнување со право на сопственост на недвижност, не е доволно да
постои само правното дело (во конкретниот случај договорот за купопродажба)
туку мора да бидат исполнети и услови утврдени со закон под кои странско лице
може во Република Македонија да стекнува право на сопственост, затоа што
според член 31 од Уставот на Република Македонија странско лице во Република
Македонија може да стекнува право на сопственост под услови утврдени со закон.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македонија, У.бр.2289/99 од 7.06.2001
година.
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