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Услови за менување или укинување на правосилно решение
У.бр.1286/99

Сентенца

Задолжителен и неопходен услов за укинување или менување правосилно
решение е согласноста на странката и да не се повредува правото на трето
лице.

Образложение

Тужбата е основана.
Со оспореното решение е одбиена како неоснована жалбата изјавена против
решението на Министерството за финансии - Управа за имотноправни работи-
Подрачна единица од 9.10.1998 година, со кое се укинува правосилното решение
од 2.3.1993 година, со кое во корист на Република Македонија од лицето Н.Н. од
С.е одземено градежно неизградено земјиште КП.бр.5106/2 во површина од 20 м2
КОС.
Од списите по предметот се гледа дека со правосилно решение од 2.3.1993
година, било извршено одземање на правото на користење градежно неизградено
земјиште КП.бр.5106/2 во површина од 20 м2, КО С. во корист на Република
Македонија, заради реализација на урбанистичкиот план на град С., конкретно
заради дооформување на градежна парцела на тужителката.
Со првостепеното решение наведеното правосилно решение е укинато врз основа
на член 265 од Законот за општата управна постапка, а со оспореното решение
жалбата е одбиена како неоснована.
Оценувајќи ја законитоста на оспореното решение, судот најде дека истото се
заснова на погрешна примена на законот.
Според член 12 од Законот за општата управна постапка, решение против кое не
може да се изјави жалба ниту да се поведе управен спор (правосилно решение), а
со кое странката стекнала определени права, односно со кое на странката и се
определени некои обврски, може да се поништи, укине или измени само во
случаите што се предвидени со закон.
Според член 265 став 1 од истиот закон, ако со правосилно решение странката
стекнала некое право, а органот што го донел тоа решение смета дека во тоа
решение неправилно е применет материјалниот закон, може да го укине или
измени решението заради негово усогласување со законот, само ако странката
која врз основа на тоа решение стекнала право да се согласи со тоа и ако со тоа
не се навредува правото на трето лице. Согласноста на странката е
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задолжителна и за измена на штета на странката на правосилното решение со кое
на странката и е определена обврска.
Според оцената на судот, при одлучувањето органите погрешно ги примениле,
односно не ги имале предвид цитираните законски одредби, според кои, во
конкретниот случај не се исполнети условите за укинување на наведеното
правосилно решение.
Имено, за реализирање на овој правен институт, неопходно е да се исполнат
одредени услови кои се строго дефинирани со оглед на околноста дека истиот
задира во веќе стекнати права. Задолжителен, неопходен услов за реализирање
на овој правен институт е согласноста на странката и, со укинувањето или
менувањето на правосилното решение да не се повредува правото на трето лице.
Во конкретниот случај странка бил Јавниот правобранител, како законски
застапник на Републиката, во чија корист е одземено градежното земјиште, но
согласност од него не е прибавена, а со укинување на правосилното решение е
повредено правото на тужителката која овде се јавува како трето лице. Освен тоа,
не се гледа кој материјален закон бил повреден и во што се состои
усогласувањето на решението со законот.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македонија, У.бр.1286/99 од 15.3.2000
година.
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