
Врховен суд на Република Македонија

Адвокат како советник на функционер У.бр.798/00

Сентенца

Назначувањето на адвокат за советник на функционер кој раководи со орган
на управа има за последица мирување на адвокатската дејност.

Образложение

Судот најде дека тужбата е основана.
Со оспореното решение одбиена е како неоснована жалбата на тужителката
изјавена против решението на Комисијата за упис и бришење во Именикот на
адвокатите, адвокатските стручни соработници и адвокатските приправници од
10.09.1999 година, со кое тужителката е избришана од Именикот на адвокатите
поради вработување. Притоа, тужениот орган оценил дека решението на
првостепениот орган е законито, од причина што тужителката не е избрана во
органите на власта ниту е именуван функционер, туку е советник на министер, па
нејзиниот случај не може да се подведе под член 63 од Статутот на Адвокатската
комора на Република Македонија.
Судот смета дека оспореното решение е незаконито и со него е повреден законот
на штета на тужителката , поради следното:
Согласно член 18 од Законот за адвокатурата ("Службен весник на РМ "бр.80/92),
правото на вршење адвокатска дејност престанува под услови утврдени со овој
закон, во постапка определена со овој закон и со Статутот на Адвокатската
комора на Република Македонија.
Согласно член 29 од наведениот закон, со Статутот на Адвокатската комора на
Република Македонија помеѓу другото се уредуваат правата и должностите на
адвокатите, адвокатските приправници и адвокатските стручни соработници.
Согласно член 63 од Статутот на Адвокатската комора на Република Македонија,
на адвокатите избрани во органите на државната власт или именувани за вршење
друга јавна функција, својството на адвокат им мирува до престанокот на
функцијата што ја вршат.
Во конкретниот случај, по повод поднесено барање на тужителката за мирување
на адвокатската дејност сметано од 01.07.1999 година, од причина што е
назначена за советник со решение на Комисијата за упис и бришење во Именикот
на адвокатите, тужителката е избришана од Именикот на адвокатите поради
вработување. По повод изјавена жалба на тужителката против означеното
решение, жалбата е одбиена како неоснована, со образложение дека тужителката
не е избрана во органите на власта ниту е именуван функционер, туку е советник
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на министер, поради што во случајов нема примена членот 63 од Статутот, по кој
тужителката поднела барање за мирување на адвокатската дејност.
Тужителката во тужбата укажува на незаконитост на оспореното решение на
тужениот орган од причина што во случајов не е исполнет ниту еден услов за
престанок на правото на вршење адвокатска дејност, со оглед дека истата е
именувана за советник согласно член 153 од Законот за органите на управата.
Имено, овој член предвидува дека во органите на управата може да бидат
именувани и потсекретари, помошници и советници, поради што смета дека во
нејзиниот случај треба да биде применет институтот мирување предвиден во член
63 од Статутот на Адвокатската комора на Република Македонија.
При ваква состојба на работите, а имајќи предвид дека и тужениот орган не ги
достави списите по предметот, иако беа барани од него, Судот најде дека во
конкретниот случај основната правна и фактичка состојба останала непотполно
утврдена.
Ова, затоа што во случајов органите не ги имале предвид, а со тоа и не ги
примениле погоре цитираните член 29 од Законот за адвокатурата и член 63 од
Статутот, поврзано со член 153 од Законот за органите на управата, кој
предвидува дека во министерствата и другите органи на управата заради
помагање на функционерот кој раководи со органот на управата во раководењето
со одделни подрачја на работата и вршење на други работи утврдени со општиот
акт и систематизација на работите и задачите, се назначуваат раководни
работници, а како раководни работници во смисла на став 1 од овој член , може
да се назначуваат потсекретари, помошници и советници на функционерот кој
раководи со органот на управата, со тоа што раководните работници ги назначува
и разрешува Владата.
Во оваа смисла, во утврдување на фактичката состојба по поднесеното барање на
тужителката за мирување на адвокатската дејност, органите не го имале предвид
и не го ценеле решението од 10.08.1999 година донесено од Претседателот на
Владата на Република Македонија. Имено, освен констатацијата дека случајов на
тужителката не може да се подведе под член 63 од Статутот, во оспореното
решение на тужениот орган нема образложени причини за ваквиот начин на
одлучување.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македонија, У.бр.798/00 од 18.10.2001
година.
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