
Врховен суд на Република Македонија

Течење на апсолутен рок за обнова на постапката У.бр.1321/01

Сентенца

Објективниот -апсолутниот рок од пет години за обнова на постапката,
почнува да тече од денот кога на странката и е доставено решението.

Образложение

Судот најде дека тужбата е основана.
Со оспорениот заклучок е дозволена обнова на постапката само по однос на
точката 3 од решението на Министерството за финансии - Републичка управа за
имотно-правни работи за подрачјето на општината К.В. - С. од 22.06.1992 година,
со која се одзема со надоместок градежно земјиште што е дел од КП бр.13568/6
КО С., со површина од 297м 2 , сопственост на лицата Б.А., К.А. и Ж.М., сите од С.
Постапката по ова првостепено решение е окончана со решението на
второстепениот орган од 26.11.1992 година, со кое е одбиена жалбата поднесена
против означеното првостепено решение.
Од списите на предметот, како и од означените две решенија на првостепениот и
на второстепениот орган, се гледа дека се донесени во постапка на
експропријација поведена по предлог на Јавниот правобранител, во корист на
Републиката и во таа постапка странки биле Републиката застапувана од Јавниот
правобранител и лицата од кои е експроприран недвижен имот, при што, поради
експропријација на објектите, со решението (точка 3) е одземено и означеното
градежно земјиште.
Решението по кое е обновена постапката станало правосилно на 19.03.1993
година, што се гледа од потврдата на правосилност ставена на решението на
17.08.1994 година.
Барањето за обнова на постапката, заинтересираното лице А.С. го поднел на
27.10.1999 година засновајќи го на член 249 став 1 од Законот за општата управна
постапка, а со дополнение на барањето од 22.06.2000 година го прецизирал
барањето, повикувајќи се на точка 2 и 4 од Законот за општата управна постапка.
Од заклучокот со кој во конкретната управна работа тужениот орган дозволил
обнова, произлегува дека обновата е дозволена од причините во точка 1 на став 1
на член 249 од Законот за општата управна постапка - нови докази и факти. Во
претходно водената управна постапка заклучокот и решението за обнова на
постапката врз основа на точка 2 на членот 249 од Законот (лажна исправа)
Врховниот суд на Република Македонија со пресуди од 07.03.2001 година ги
поништи, од причини што најде дека немало услови за обновување на постапката
по точката 2 на членот 249, во однос на која не се однесува објективниот рок од
пет години, предвиден во ставот 3 на член 252 од истиот закон, за поднесување
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на барање за обнова на постапката. Имено, во претходно водената постапка
Судот најде дека е погрешна оценката на тужениот орган според која имотниот
лист бр.12878 издаден под број 6/3428 од 16 април 1991 година содржи лажни
податоци.
Во конкретната управна работа Судот наоѓа дека тужениот орган при донесување
на оспорениот заклучок го повредил членот 252 став 3 од Законот за општата
управна постапка, затоа што дозволил обнова на постапката по истекот на
објективниот (апсолутен) рок од пет години. Имено, според оваа одредба од
законот, по истекот на рокот од пет години од доставувањето на решението на
странката, обнова не може да се бара ниту да се поведе по службена должност, а
во случајот тој рок е поминат.
Во врска со рокот од пет години, Судот го смета за погрешно стојалиштето на
тужениот орган дека во конкретниот случај тој рок не е истечен, бидејќи за
решението чија обнова се бара, заинтересираното лице А.С. дознал на првата
расправа пред судот одржана на 19.02.1998 година на која бил повикан како
странка во постапката за утврдување и исплата на надоместокот за одземеното
земјиште. Таквото стојалиште е погрешно затоа што објективниот рок од пет
години почнува да тече од денот кога на странката & е доставено решението, а
лицето А.С не бил, ниту можел да биде странка во постапката во која е донесено
решението од 22.06.1992 година, затоа што тоа решение е донесено во постапка
за експропријација на недвижности во корист на Републиката, па странки во
постапката биле Јавниот правобранител, како законски застапник на Републиката
и сопствениците на објектите. Со тоа решение на лицето А.С. не му е доделено на
користење одземеното градежно земјиште, поради што Судот смета дека со тоа
решение не можела да настане обврска за тоа лице за плаќање надомест. Освен
тоа, од приложеното во списите решение од 14.06.1993 година се гледа дека
лицето А.С правото на градба на индивидуална станбена зграда на градежна
парцела формирана од дел од КП бр.13568/1 КО С. во површина од 423 м2
(негова поранешна сопственост) и дел од КП. бр.13568/6 КО С., во површина од
297 м2 - општествена сопственост, го остварил со признавање на предимствено
право на користење, што беше законско право за поранешните сопствениците на
градежното неизградено земјиште.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македонија, У.бр.1321/01 од 25.12.2001
година.

www.pravdiko.mk


