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Сентенца

Во случаите на поништување правосилно решение за експропријација,
измената на корисникот во катастарскиот операт се врши врз основа на
правосилното решение, со кое е поништено решението за експропријација и
спогодба, односно правосилна одлука на судот за надоместокот на
деекспроприраниот имот.

Образложение

Органите во постапката го уважиле барањето на К. С. за промена во
евидентирањето на КП.бр.3473 и КП.бр.3473/1, од причини што прифатиле дека
приложеното решение на Министерството за финансии - Управа за имотноправни
работи - Одделение К. од 27.8.1996 година за поништување правосилно решение
за експропријација претставува правен основ за измена во катастарскиот операт
во смисла на член 49 став 3 од Законот за премер и катастар на земјиштето.
Тужителот (јавниот правобранител) во жалбата укажал, а исто така и во тужбата
укажува на неправилната примена на одредбата од член 42 од Законот за
експропријација, која предвидува кумулативно постоење на два услова за да се
изврше бараната промена. Истакнува дека пред основниот суд с# уште е во тек
постапката за определување на надоместокот за деекспроприраниот имот и се до
нејзиното завршување не може да се изврши промената на носителите на правата
врз предметните недвижности.
Судот наоѓа дека со оспореното решение е повреден законот.
Имено, според член 22 став 8 од Законот за експропријација ("Службен весник на
РМ" бр.33/95), имотноправните односи меѓу корисникот на експропријацијата и
поранешниот сопственик во случај на поништување на решението за
експропријација, се решаваат во постапка за определување надоместок,
предвидена со овој закон.
Според член 42, пак, од истиот закон, запишувањето односно промената на
носителите на правата врз недвижностите во јавните книги се врши врз основа на
правосилното решение за експропријација и спогодбата, односно одлуката на
судот за надоместок.
Во конкретниот случај, во списите нема доказ дека имотноправните односи меѓу
корисникот на експропријацијата и поранешниот сопственик, и покрај
поништувањето на решението за експропријација, се решени, односно нема доказ
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дека е завршена постапката за определување (враќање) на надоместокот за
деекспроприраниот имот.
При ваква состојба на работите по предметот, имајќи ги предвид одредбите од
член 42 од Законот за експропријација и член 49 став 3 од Законот за премер и
катастар на земјиштето ("Службен весник на СРМ" бр.34/72 и 13/78), судот смета
дека правен основ за промена на носителите на правата на предметните
недвижности во јавните книги не може да претставува само правосилното
решение за деекспропријација, туку мора да биде приложена и спогодба, односно
правосилна одлука на судот во врска со надоместокот на деекспроприраниот
имот. Имајќи го ова предвид, судот оцени дека тужениот орган погрешил кога
наводите во жалбата не ги оценил од гледиште на наведените одредби од
Законот за експропријација.
Имајќи го предвид наведеното, судот наоѓа дека има потреба од повторно
разгледување и одлучување по предметот, при што во повторната постапка
тужениот орган треба да ги има предвид правното сфаќање и забелешките на
судот дадени во оваа пресуда и со правилна примена на членот 42 од Законот за
експропријација, да донесе правилно и законито решение.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македонија, У.бр.2348/99 од 12.7.2000
год
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