
Врховен суд на Република Македонија

Предлог за експропријација У.бр.1384/02

Сентенца

Физичко лице не може да поднесе предлог за експропријација на
недвижност во сопственост на РМ.

Образложение

Судот најде дека тужбата е основана.
Од списите на предметот се гледа дека првостепениот орган одлучувајќи во
повторна постапка по укажувањата дадени во решението на второстепениот орган
од 22.11.2001 година, со првостепеното решение кое го засновал на член 43 став
1 од Законот за експропријација ("Службен весник на РМ" бр.33/95, 20/98 и 40/99),
го одзема правото на користење од корисниците Земјоделски и Шумарски
факултет на недвижност во државна сопственост КП бр.12961/1 (нов бр.12961/3)
КО С. во површина од 1.094 м2 во корист на Република Македонија на кое
земјиште постои времен објект сопственост на предлагачот вклопен со
урбанистички план на град С. извод бр.136/2001.
Со оспореното решение одбиени се како неосновани посебните жалби на
Земјоделски и Шумарски факултет изјавени против погоре наведеното
првостепено решение, а по повод жалбите решението
од 11.01.2001 година, тужениот орган го дополнил со нов став на начин опишан
како под став 2 од оспореното решение. Вака одлучил тужениот орган затоа што
констатирал дека од приложениот извод од урбанистичкиот план бр.136/2001
поткрепен со список на индикации за формирање на градежна парцела на
Државниот завод за геодетски работи - Одделение за премер и катастар С.
бр.1108/1232, не е спорно дека градежното земјиште од КП 12961/3 КО Скопје во
површина од 1.094м2 сопственост на Република Македонија, а корисници
Земјоделски и Шумарски факултет во С. учествува во формирањето на
градежната парцела на која постои времен објект сопственост на предлагачот Ѓ.Б.
од С. Имајќи ја предвид вака утврдената фактичка состојба како и членот 43 од
Законот за експропријација ("Службен весник на РМ" бр.33/95, 20/98 и 40/99),
според кој, со решение на органот за експропријација кога постои акт за
планирање на просторот по постапка определена за експропријација на
недвижности со овој закон може да се одземе или ограничи правото на користење
на недвижност во државна сопственост, тужениот орган заклучил дека правилно
првостепениот орган постапил кога донел решение со кое по предлог на лицето
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Ѓ.Б. од С. го одзел правото на користење на предметната недвижност во државна
сопственост заради приведување на истата кон урбанистичката намена.
Тужителите во поднесената жалба против првостепеното решение, а и во
поднесената тужба против оспореното решение, посебно наведуваат дека во
конкретниот случај не се исполнети законските услови за одземање на
корисничкото право врз основа на член 43 став 1 од Законот за експропријација,
затоа што не постои јавен интерес согласно член 2 од Законот за експропријација
затоа што во овој член од законот се наброени ситуациите кога постои јавен
интерес, а меѓу наброените ситуации не е наброено дека изградбата на објект за
услужна дејност претставува јавен интерес.
Оценувајќи ја законитоста на оспореното решение, Судот најде дека погрешно е
применет законот.
Имено, од списите на предметот, но и од првостепеното и од оспореното
решение, се гледа дека одземањето на правото на користење на означената
недвижност во државна сопственост (градежно земјиште на кое постои времен
објект) не се одзема во корист на Република Македонија како што стои во
диспозитивот на првостепеното решение, туку се одзема по предлог и во корист
на предлагачот - лицето Ѓ.Б. од С., кој, според утврденото во управната постапка,
е сопственик на времениот објект поставен на градежното земјиште што се
одзема, а сега тој времен објект бил вклопен во Урбанистичкиот план на град С.,
според Извод бр.136/2001.
Од Изводот од Урбанистичкиот план бр.136/2001 - Детален урбанистички
план "М.З. А.А" (54) дел, се гледа дека на земјиштето што се одзема, е
предвидена изградба на објект со намена за услужна дејност.
Според член 43 став 1 од Законот за експропријација ("Службен весник на
РМ" бр.33/95, 20/98 и 40/99), на кој органите го засновале одземањето на правото
на користење, со решение на органот за експропријација кога постои акт за
планирање на просторот по постапка определена за експропријација на
недвижности со овој закон, може да се одземе или ограничи правото на
користење на недвижност во државна сопственост.
Според наоѓањето на Судот, одземањето на правото на користење на градежното
земјиште во конкретниот случај не можело да биде засновано на член 43 од
Законот за експропријација, затоа што за примена на оваа законска одредба не е
доволно само да постои акт за планирање на просторот во кој е предвиден
објектот за чија изградба се одзема недвижноста, како што сметаат органите во
постапката, туку треба да бидат исполнети и условите за водење на постапка за
експропријација предвидени во Законот за експропријација. Во Законот за
експропријација, пак, е предвидено во чија корист може да се врши
експропријацијата и кој во чие име може да поднесе предлог за експропријација.
Така, според членот 3 став 1 точка 1 на овој Закон, експропријацијата може да се
врши за потребите на државата, при што, предлогот во тој случај, според член 13
став 2 од истиот Закон го поднесува Јавниот правобранител на Република
Македонија. Оттука, не може да се експроприра, односно да се одземе право на
користење во корист на Република Македонија, а по предлог поднесен од физичко
лице, како што постапил првостепениот орган, а прифатил и тужениот орган.
Според ставот 3 на членот 3 од Законот за експропријација, експропријација може
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да се врши и за потребите на правни и физички лица, но за изградба на објекти и
изведување на други работи од јавен интерес, предвидени во член 2 на овој
закон. Ова значи дека правото на користење на недвижност во државна
сопственост може, врз основа на член 43 од Законот да биде одземено и во
корист на физичко лице, но само тогаш кога објектот што е предвиден во актот за
планирање е објект од јавен интерес предвиден во членот 2 од Законот за
експропријација. Во конкретниот случај, одземањето, всушност, се врши во корист
на физичко лице, а за изградба на објект кој не е од јавен интерес, бидејќи
објектите со намена за услужна дејност не се објекти од јавен интерес предвидени
во член 2 од Законот за експропријација.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македонија, У.бр.1384/02 од 26.12.2002
година.
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