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Запишување во катастар на недвижности У.бр.1823/01

Сентенца

Органите надлежни за запишување во катастарот на недвижностите, не се
овластени да создаваат ниту да определуваат сосопственички односно
сокориснички односи, туку само веќе утврденото право да го запишат на
носителот на правото.

Образложение

Судот најде дека тужбата е основана.
Првостепеното решение е донесено во постапка на излагање на јавен увид на
податоците за недвижностите со утврдување на правата на недвижностите за
катастарската општина П. и со него е утврдена содржината на недвижностите во
пописен лист број 1484 кои се состојат од земјиште означено со КП.бр.1708 во
м.в. "Н.Н."-двор со површина од 1609 м2, а како носители на правата на оваа
недвижност се означени АД "О.П."-О. на 3/8 идеален дел и Република Македонија
на 5/8 идеален дел, при што во точката "в" на првостепеното решение е означено
дека 5/8 идеален дел се сопственост на Република Македонија, а корисник е
Националниот парк "Г."-О.. Според точка "б" на истото решение, правото на
користење е утврдено врз основа на постојната катастарска евиденција и тоа
ПЛ.бр.147 и ПЛ.бр.648 за КО П..
Тужителот во поднесената жалба против првостепеното решение наведува дека
површината на означеното земјиште е погрешно утврдена и дека погрешно е
запишан како сокорисник со друго лице со кое нема врска во правото на
користење, а до тоа дошло затоа што првостепениот орган не ја зел предвид
документацијата приложена од тужителот (решение за доделување земјиште,
локација) како и постојната катастарска евиденција.
Тужениот орган ја одбил жалбата како неоснована без да ги оцени и без да даде
одговор на наводите во жалбата со што сторил повреда на член 245 став 2 од
Законот за општата управна постапка, според кој, во образложението на
второстепеното решение мораат да се оценат и сите наводи во жалбата.
Оценка на наводите во жалбата тужениот орган морал да даде во оспореното
решение и поради фактот што од првостепеното решение не може да се види
зошто е така постапено, односно во тоа решение, кое е изготвено на образец,
нема оценка на наводите изнесени во жалбата. Така, нема одговор на наводите
кои тужителот основано ги истакнува, а тоа е, од кои причини при утврдувањето
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на содржината на недвижностите во пописниот лист број 1484 КО П. не е земена
предвид документацијата која била приложена од тужителот, а врз основа на која
тој веќе бил евидентиран и во кастарот на земјиштетот-поседовен лист број 648,
како и по кој основ тужителот на означената недвижност е запишан како
сокорисник со друго лице.
Овие наводи бараат конкретен одговор, поради што, опширното образложение
дадено во оспореното решение кое е воопштено и кое пред с# ги образлага
соодветните одредби на Законот за премер, катастар и запишување на правата на
недвижностите ("Службен весник на СРМ" бр.27/86 и 17/91), Судот не можеше да
го прифати како одговор на наводите во жалбата. Дотолку повеќе што од
образложението на оспореното решение произлегува дека податоците од
пописниот катастар не се земаат предвид, а во првостепеното решение стои дека
правото е утврдено врз основа на постојната катастарска евиденција (катастар на
земјиште) која, очигледно е, не е пописен катастар туку, исто така, востановена
врз основа на извршен премер. Притоа, останува нејасно зошто како основ за
правото на означеното земјиште, освен поседовниот лист број 648 во кој како
корисник е запишан само тужителот, е земен и поседовниот лист број 147 во кој,
на земјиште со други катастарски ознаки како корисник е запишан Националниот
парк "Г" и притоа, на ново формираната катастарска парцела број 1708 со
површина од 1609 м2 првостепениот орган на запишаните корисници им ги
определил и идеалните делови, без да наведе правен основ во смисла на член 58
од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите, во
кој тие делови се определени. Ова, затоа што во постапката на запишување во
катстарот на недвижностите, органите надлежни за геодетските работи не се
овластени да создаваат сосопственички односно сокориснички односи, ниту да ги
определуваат сосопственичките односно сокориснички делови, туку веќе
утврденото право во некој од правните основи предвидени во член 58 од
означениот закон, да го запишат на носителот на правото.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македонија, У.бр.1823/01 од 20.06.2002
година.

www.pravdiko.mk


