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Сентенца

Жалба е допуштена и против заклучокот за исправка на решение донесено
од второстепен орган.

Образложение

Судот најде дека тужбата е основана.
Со оспорениот заклучок извршена е исправка на решението на Владата на
Република Македонија - Комисија за решавање во втор степен по предметите од
царинската управна постапка од 4.09.1997 година така што во диспозитивот на
решението зборовите "и предметот се враќа на повторна постапка и одлука" се
заменуваат со зборовите "како неоснована". Притоа, тужениот орган наоѓа дека
согласно со член 219 од Законот за општата управна постапка, органот кој го
донел решението, односно службеното лице кое го потпишало или издало
решение во секое време може да ги исправува грешките во имиња или броеви,
пишување или сметање, како и другите очигледни неточности во решението или
неговите оверени преписи, поради што и наоѓајќи дека во конкретниот случај се
работело за очигледна грешка во диспозитивот на решението која била настаната
при пренесување на текстот на компјутер, оценил дека нема потреба предметот
да се врати на повторна постапка и одлука, со оглед дека жалбата е одбиена како
неоснована.
Воедно тужениот орган посочува дека постапил по напатствијата на Врховниот
суд на Република Македонија дадени во пресудата од 4.10.2000 година.
Судот смета дека при донесувањето на оспорениот заклучок не се почитувани
правилата на управната постапка, поради што не е целосно утврдена фактичката
состојба како претпоставка за правилна примена на материјалното право. Имено,
органот е должен во постапката да ги почитува начелата и одредбите за
утврдување на сите факти кои се од значење за донесување на правилно и
законито решение.
Почитувањето на правилата на постапката пред се се однесуваат на примената
на член 62 од Законот за управните спорови кој предвидува дека, кога судот ќе
поништи акт против кој бил поведен управен спор, покрај обврската надлежниот
орган да донесе нов управен акт во точно определен рок од 30 дена, тој е врзан и
за правното сваќање и забелешките на судот.
Во конкретниот случај, од списите приложени кон предметот произлегува дека при
донесување на оспорениот заклучок тужениот орган не се придржувал кон
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напатствијата на Судот дадени во пресудата од 4.10.2002 година.
Имено согласно со членот 219 став 1 од Законот за општата управна постапка
органот што го донел решението, односно службеното лице што го потпишало или
издало решение може во секое време да ги исправи грешките во имињата, на
броевите, пишувањето или сметањето, како и други очигледни неточности во
решението или неговите заверени преписи. Исправката на грешка произведува
правно дејство во решението што се исправа.
Решенијата што се донесуваат во управната постапка можат да содржат
определени грешки кои можат да бидат од најразновидна техничка природа, на
пример грешки во името на странките, во одредени броеви во пишување,
пресметување како и други очигледни неточности во решението или во неговиот
оверен препис.
Во конкретниот случај, според изреката на заклучокот на тужениот орган, е
извршена исправката во решението од 4.09.1997 година, така што во
диспозитивот на решението зборовите "и предметот се враќа на повторна
постапка и одлука" се заменуваат со зборовите "како неоснована", а согласно
член 219 став 1 од Законот за општата управна постапка.
Судот наоѓа дека основано во тужбата на тужителот се укажува дека во
конкретниот случај нема место за примена на член 219 од Законот за општата
управна постапка, од причини што видно од списите по предметот - решението на
Комисијата за решавање во втор степен по предметите од царинската управна
постапка, од 4.09.1997 година, не станува збор за сторена грешка од технички
карактер, односно грешка во имиња на странките, броевите како што предвидува
цитираниот член, туку се работи за грешка од суштествено значење, односно од
материјална природа, а која грешка не може да се исправи со заклучок како
предвидува членот 219 став 1 од Законот за општата управна постапка.
Исто така според мислењето на овој суд, основано се укажува во тужбата на
тужителот дека тужениот орган постапил и спротивно на членот 219 став 3 од
Законот за општата управна постапка каде е предвидено дека против заклучокот
со кој веќе донесеното решение се исправа или со кој се одбива предлогот за
исправување е допуштена посебна жалба.
Во членот 222 став 1 од цитираниот закон, е предвидено дека против заклучокот
може да се изјави посебна жалба само кога е тоа изречно предвидено зо законот.
Таквиот заклучок мора да биде образложен и да содржи и упатство за жалба.
Меѓутоа, видно од списите, тужениот орган му го ускратува правото на тужителот
на жалба на таквиот заклучок, спротивно на член 219 став 3 од Законот за
општата управна постапка, со образложение дека со заклучокот се врши исправка
на решение донесено од второстепен орган, против кое не може да се поднесе
жалба.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македонија У.бр.1641/01 од 13.02.2003
година.

www.pravdiko.mk


