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Поништување на правосилно решение за експропријација -
Согласност на поранешниот сопственик У.бр.1162/99

Сентенца

За поништување правосилно решение за експропријација секогаш е
потребна согласност од поранешниот сопственик, освен во случаите на
пренамена на целта на експропријацијата, со измена на урбанистичкиот
план.
Немањето средства за плаќање на надоместот за експроприрана
недвижност, не е основ за поништување на правосилно решение за
експропријација.

Образложение

Со првостепеното решение, по барање на корисникот на експропријацијата -
општината К., а без согласност на поранешниот сопственик, е поништено
правосилното решение за експропријација од 30.9.1998 година, со кое е
експроприрана куќа, сопственост на Р.Ш. од К., заради реализација на улицата
"Ф.Р." во К.
Со оспореното решение жалбата на поранешниот сопственик е одбиена како
неоснована, од причини што тужениот орган нашол дека дошло до измена на
урбанистичкиот план со намалување на ширината на улицата од 8 на 5 метри, а
експроприраната недвижност не била приведена кон целта ни по дванаесет
години, туку се наоѓала во иста состојба како во моментот на нејзиното
експроприрање, поради што имотноправните интереси на поранешниот
сопственик немало битно да се повредат, наспроти последиците што би
настанале за корисникот на експропријацијата со плаќање надомест, во ситуација
кога не се создадени услови за изградба на улицата во догледно време поради
немање финансиски средства. Поради тоа тужениот орган заклучил дека се
исполнети условите за поништување на правосилното решение за
експропријација, предвидени во член 22 став 5 од Законот за експропријација
("Службен весник на РМ" бр.33/95, 20/98 и 40/99).
Во конкретниот случај, оспореното решение е донесено во повторената постапка,
во исполнување на пресудата на овој суд од 11.2.1999 година, и со него тужениот
орган не одлучил во согласност со изразеното правно сфаќање на судот во
наведената пресуда , имено дека не може да се смета дека дошло до пренамена
на целта за која била извршена експропријацијата, затоа што и со изменетиот
урбанистички план намената на просторот останала иста улица. А до
поништување правосилно решение за експропријација врз основа на член 22 став

www.pravdiko.mk



5 од Законот за експропријација може да дојде само ако биде пренаменета целта
за која била извршена експропријацијата, при што, без значење е дали објектот
бил одземен од владение или не, ниту дали надоместокот е утврден, платен или
не.
Освен тоа, од претходно водената, како и од оваа управна постапка како да
произлегува настојување на органите да го поништат предметното решение за
експропријација, иако, според мислењето на судот, во конкретниот случај нема
услови за тоа, затоа што поништување бара корисникот на експропријацијата, а
поранешниот сопственик не се согласува.
Органите мораат да имаат предвид дека само со измените на ставот 5 на член 22
од Законот за експропријација, извршени во 1998 година, се предвиде законска
можност решението за експропријација да биде поништено по барање на
корисникот на експропријацијата, при што согласност од поранешниот сопственик
не е предвидена. Во конкретниот случај барањето е поднесено од корисникот, но
другите услови предвидени во оваа одредба не се исполнети ( не дошло до
пренамена на целта на експропријацијата). Во сите други случаи на поништување
на правосилно решение за експропријација, предвидени во Законот за
експропријација, решението може да се поништи само по барање на поранешниот
сопственик и, се разбира, ако корисникот и поранешниот сопственик заеднички го
бараат тоа. Корисникот, пак, и според сегашниот и според поранешните закони за
експропријација може да се откаже од предлогот за експропријација, само до
правосилноста на решението за експропријација, а не и потоа. Исто така, органите
мораат да имаат предвид дека немањето средства за плаќање надоместок за
експроприрана недвижност воопшто не може да доведе до поништување на
решението за експропријација, не само затоа што таква можност не е предвидена
со законот, туку особено и затоа што услов за поведување постапка за
експропријација, меѓу другите услови е, корисникот да поднесе доказ дека има
обезбедено средства за надоместок за експроприраната недвижност.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македонија, У.бр.211/2000 од 30.3.2000
година.
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