
Врховен суд на Република Македонија

Пренамена на целта за извршена експропријација У.бр.1162/99

Сентенца

За поништување на правосилно решение за експропријација во случај на
пренамена на целта за која била извршена експропријацијата на
недвижноста, првиот факт што мора да биде утврден е дали била
реализирана целта за која била извршена експропријацијата.

Образложение

Од списите на предметот се гледа дека заинтересираното лице, како единствен
наследник на покојната Н.Н. на 29.5.1995 година, до првостепениот орган поднела
барање да се изврши деекспропријација на парцелата поранешна сопственот на
лицето Н.Н., затоа што експроприраната парцела до денес не се користела за
целта за која е експроприрана.
Во претходно водената управна постапка ваквото барање беше уважено со
решение на првостепениот орган од 5.2.1996 година, потврдено со решение на
тужениот орган од 18.4.1996 година, при што, според образложението на тоа
решение, поништувањето на означеното решение за експропријација органите го
засноваа на член 50 од Законот за експропријација ("Службен весник на РМ" број
33/95). Меѓутоа, во управен спор поведен од јавниот правобранител на Република
Македонија, со пресуда на овој суд од 3.7.1997 година, второстепеното решение
беше поништено од причини што поништувањето на решението за
експропријација беше засновано на член 50 од Законот за експропријација, а
фактите од суштествено значење за правилна примена на оваа законска одредба
не беа утврдени.
Во повторно водената управна постапка со првостепеното решение повторно е
уважено барањето и е поништено правосилното решение за експропријација од
7.8.1954 година, донесено од Експропријационата комисија при Народниот одбор
на град Н Н, со кое се врши експропријација во корист на државата ФНРЈ, а за
потребите на Дирекцијата за тутунопроизводство за изградба на Фабриката за
никотин во С.
Со оспореното решение жалбата на јавниот правобранител на Република
Македонија повторно е одбиена, но сега со образложение според кое причините
за поништување на решението за експропријација тужениот орган ги наоѓа во член
22 став 5 од Законот за експропријација, при што, како факти од решавачко
значење во одлучувањето, тужениот орган ги зема фактот што експроприраното
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земјиште денес претставува неизградено земјиште и фактот што сегашната
урбанистичка намена на тоа земјиште е изменета бидејќи е предвидена изградба
на сервисна зона.
Судот наоѓа дека и во повторно водената управна постапка не се утврдени сите
факти и околности кои се од суштествено значење за одлучувањето. Освен тоа,
не може да се прифати констатацијата во решенијата дека е постапено според
укажувањата на судот дадени во пресудата од 3.7.1997 година, затоа што во таа
пресуда судот ја имаше предвид одредбата на член 50 од Законот за
експропријација во која се предвидени други причини за поништување правосилно
решение за експропријација, различни од причините предвидени во член 22 став 5
од истиот закон, поради што и фактите кои треба да бидат утврдени не се исти.
Имено, според член 22 став 5 од Законот за експропријација ("Службен весник на
РМ" број 33/95 и 20/98), правосилното решение за експропријација може да се
поништи во случај на пренамена на целта за која била извршена експропријација
на недвижноста со измена на урбанистичкиот план. Оттука, за правилна примена
на оваа одредба, првиот факт што мора да биде утврден е дали била
реализирана целта за која била извршена експропријацијата. Ова затоа што,
според мислењето на судот, само цел која не е реализирана може да биде
пренаменета, бидејќи реализираната цел престанува да биде цел па и не може да
се зборува за нејзина пренамена. Според тоа, доколку бил изграден објектот
(фабрика за никотин) чија изградба била цел на експропријацијата на
предметното земјиште, без значење е околноста ако тој објект подоцна е урнат , а
просторот на кој се наоѓа тоа земјиште подоцна со урбанистичкиот план е
пренаменет за изградба на други објекти. Во конкретниот случај, пак, со оглед на
времето кое изминало од правосилноста на решението за експропријација мора
да се има предвид и тоа дека можно е да настанале повеќе промени како во однос
на намената на земјиштето, така и во однос на неговите корисници. Дека такви
промени настанале, особено во поглед на корисниците, се гледа и од
приложениот извештај од Републичката геодетска управа - Одделение за премер
и катастар од 29.4.1998 година.
Освен тоа, од овој извештај се гледа дека е извршен увид на самото место само
од стручно лице од Одделението за премер и катастар , при што не се гледа дека
присуствувало и службеното лице од првостепениот орган. На увидот не
присуствувал ни јавниот правобранител, како странка во постапката, а не е
повикан ниту претставник на корисникот на земјиштето што денес е евидентиран
во катастарскиот операт. Судот смета дека во случајов морало да биде одржана и
усна расправа, ако се има предвид дека се работи за странки со спротивставени
интереси (член 149 од Законот за општата управна постапка).

Пресуда на Врховниот суд на Република Македонија, У.бр.1162/99 20.1.2000
година.
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