
Врховен суд на Република Македонија

Ново решение во обновена постапка У.бр.1031/99

Сентенца

Кога по спроведена обновена постапка надлежниот орган поранешното
решение ќе го замени со ново, мора од правниот поредок да го отстрани
поранешното решение со укинување или поништување на тоа решение.

Образложение

Првостепеното решение е донесено во обновена постапка во согласност со
насоките на второстепениот орган и откако во постапката пред првостепениот
орган, уште еднаш се утврдени сите факти и околности од решавачко значење за
одлучувањето во конкретната работа, во имотниот лист за КО. К, на тужителот во
однос на земјиштето од КП.бр.3683 со првостепеното решение е запишано право
на користење на градежно изградено земјиште во вкупна површина од 532 м2 од
кои 166 м2 под згради и двор 366 м2.
Со оспореното решение жалбата на тужителот против првостепеното решение е
одбиена како неоснована.
Оценувајќи ја законитоста на оспореното решение, судот најде дека во поглед на
податоците за недвижностите и правата на недвижностите запишани во имотниот
лист за КО. К, решението е засновано врз правилно утврдена фактичка состојба и
правилна примена на материјалното право.
Меѓутоа, судот утврди дека при донесувањето на првостепеното решение се
повредени правилата на постапка кои се однесуваат на повторувањето на
управната постапка.
Првостепеното решение е донесено во обнова на постапката окончана со
решението на првостепениот орган од 24.7.1995 година, но при донесување на
првостепеното решение органот не постапил во с# според одредбата на член 258
од Законот за општата управна постапка. Според оваа законска одредба,
надлежниот орган врз основа на податоците прибавени во поранешната и во
обновената постапка, донесува решение за работата што била предмет на
постапката и со него поранешното решение што било предмет на обновата, може
да го остави во сила или да го замени со ново. Доколку решението што било
предмет на обновата биде заменето со ново, тогаш, според оваа одредба од
Законот, поранешното решение органот може да го поништи или укине,
раководејќи се од околностите на секој одделен случај. Значи, кога поранешното
решение ќе го замени со ново, надлежниот орган мора да го отстрани од правниот
поредок поранешното решение, со тоа што законот остава можност органот да
одлучи дали ќе го укине или ќе го поништи тоа решение, земајќи ги предвид
околностите на секој случај.
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Првостепениот орган, со претходното решение од 2.9.1996 година, донесено во
обновената постапка по конечното решение од 24.7.1995 година, правилно
постапил кога делот од решението од 24.7.1995 година, што како резултат од
обновената постапка беше заменет со нов, го поништил. Но, со поништувањето на
решението од 2.9.1996 година остана во сила решението од 24.7.1995 година, а
бидејќи првостепеното решение од 26.10.1998 година е донесено во истата
обновена постапка по конечното решение од 24.7.1995 година и со него, всушност,
е заменето во целост означеното конечно решение, судот смета дека
првостепениот орган бил должен да постапи во согласност со член 258 од Законот
за општата управна постапка и решението од 24.7.1995 година да го укине или да
го поништи, затоа што законот не допушта да останат во сила и конечното
решение, по кое е обновена постапката, и новото решение донесено како резултат
на обновената постапка.
Со оглед на тоа што првостепениот орган така не постапил, а тужениот орган при
решавањето по жалбата не го вратил предметот пред првостепениот орган за тој
како орган што ја обновил постапката по своето конечно решение од 24.7.1995
година, да одлучи и за судбината на тоа решение, односно да го поништи или да
го укине, судот оцени дека се повредени одредбите на член 258 од Законот за
општата управна постапка.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македонија, У.бр.1031/99 од 17.2.2000
година.
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