
Врховен суд на Република Македонија

Обнова на постапка – нови докази У.бр.2048/99

Сентенца

I. Обнова на постапката поради нови докази и нови факти може да се бара
само во врска со такви докази и факти кои постоеле во моментот кога е
решавано за работата која била предмет на постапката.
II. И во случаите кога Народниот правобранител предлага повторно
спроведување на определена постапка, управната постапка може да се
обнови само под условите определени во законот.

Образложение

Од списите на предметот се гледа дека со решение на Министерството за
урбанизам, градежништво и заштита на животната средина - Подрачна единица за
општината Н.Н. од 15.5.1997 година, на инвеститорот му се издадени услови за
изградба на производен објект за изработка на четкици за електрични машини на
КП.бр.362 КО. Ова, решение станало конечно со решението на второстепениот
орган - Комисијата за решавање управни работи во втор степен од областа на
урбанизмот и градежништвото од 29.10.1997 година и правосилно со донесување
на пресудата на овој суд од 10.9.1998 година.
На 20.7.1998 година, тужителите, кои биле странки во постапката за издавање на
означеното решение за услови за градба, до првостепениот орган поднеле
предлог за обнова на постапката по тоа решение, а првостепениот орган,
согласно со член 255 став 3 од Законот за општата управна постапка, предлогот
му го доставил на второстепениот орган бидејќи постапката е окончана со
решението на второстепениот орган од 29.10.1997 година. Така е постапено затоа
што, согласно со член 255 став 2 од истиот закон, за предлогот за обнова решава
оној орган што го донел решението со кое е окончана постапката.
Тужителите предлогот за обнова на постапката го засноваат на причините од член
249 став 1 точка 1 од Законот за општата управна постапка и во врска со тоа во
предлогот го наведуваат фактот што изготвувачот на рецензијата на елаборатот
за заштита на животната средина, односно елаборатот за еколошкото решение за
отпадните води и отпадната прашина, проф- д-р Н.Н. на нивно барање извршил
увид на самото место и констатирал дека при изготвувањето на рецензијата го
немал предвид факторот простор - 5 до 10 метри оддалеченост на објектите на
тужителите од објектот за кој се издадени условите за градба, што можело да
претставува опасност по нивното здравје, па со писмото од Машинскиот факултет
од 10.7.1998 година, тужителите се известени за вака констатираната состојба, со
препорачување надлежното министерство уште еднаш да ја преиспита својата
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одлука за давање согласност за производство.
Според член 249 став 1 точка 1 од Законот за општата управна постапка,
постапката окончана со решение против кое нема редовно правно средство во
управната постапка (конечно во управната постапка), ќе се обнови ако се узнае за
нови факти или се најде или се стекне можност да се употребат нови докази, кои
сами или во врска со веќе изведените и употребените докази, би можело да
доведат до поинакво решение, ако тие факти, односно докази биле изнесени или
употребени во поранешната постапка. Во врска со околностите наведени во оваа
одредба, треба да се има предвид и член 250 став 2 од истиот закон, според кој,
странката може да бара обнова на постапката поради околностите наведени во
член 249 точка 1 само ако без своја вина не била во состојба во поранешната
постапка да ги изнесе околностите поради кои бара обнова.
Од овие одредби јасно произлегува дека обнова на постапката поради нови
докази и нови факти странката може да бара само во врска со такви докази и
факти кои постоеле во моментот кога е решавано за работата што била предмет
на постапката, но кои странката не знаела или без своја вина не била во состојба
да ги изнесе во поранешната постапка.
Известувањето од 10.7.1998 година на проф. д-р Н. Н,. на кое тужителите го
засноваат барањето за обнова на постапката, според мислењето на судот, не
може да се смета за нов доказ ниту за нов факт во смисла на член 249 точка 1 од
законот, затоа што тоа известување не постоело во време кога е донесено
решението чија обнова се бара. Исто така, фактот за оддалеченоста на
производниот објект од објектите на тужителите, кој изготвувачот на рецензијата
на еколошкиот елаборат го утврдил како нов факт по изготвувањето и
доставувањето на рецензијата до инвеститорот, во конкретната управна постапка
не е нов факт, бидејќи тој факт бил познат во постапката во која е донесено
решението за услови за градба, што се гледа од мислењето на Заводот за
заштита и унапредување на животната средина и природата од 10.10.1997 година,
што овој Завод го доставил до второстепениот орган на негово барање, во
постапката по жалба против првостепеното решение од 15.5.1997 година. Во тоа
мислење, кое е наведено и во решението на второстепениот орган од 29.10.1997
година чија обнова се бара, стои дека Заводот го издал позитивното мислење за
изградба на спорниот објект од 13.3.1997 година, меѓу другото, и врз основа на
увидот на самата локација на која ќе се гради производниот објект.
Имајќи ја предвид ваквата состојба на работите во врска со околностите што се
истакнати како причина за обнова на постапката, судот смета дека предлогот
требало да биде отфрлен, согласно со член 256 став 1 од Законот за општата
управна постапка (околностите на кои се заснова предлогот не се сторени
веројатни).
Но, тужениот орган не постапил така, туку, согласно со член 256 став 3 од законот,
се впуштил во испитување дали околностите и доказите што се изнесуваат во
предлогот како причина за обнова на постапката се такви што можат да доведат
до поинакво решение. Со тоа тужениот орган отстапил од правилата на управната
постапка, но тоа не е сторено на штета на тужителите.
Имено, тужениот орган при разгледувањето на предлогот за обнова на постапката
ги имал предвид и предлогот на Народниот правобранител од 3.7.1998 година за
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повторно спроведување на постапка за издавање на решение за услови за градба,
како и интервенцијата од 18.5.1998 година на Еколошкото друштво "Опстанок" и
повторно ги оценил сите приложени докази, а во врска со изменетото мислење на
рецензентот, прибавил мислење од Министерството за животна средина, како
орган кој во постапката на издавање на услови за градба е надлежен за еколошка
согласност, односно мислење од аспект на заштита на животната средина и
оценил дека околностите што се изнесуваат како причина за обнова на постапката
не се такви што можат да доведат до поинакво решение, поради што, согласно со
член 256 став 3 од Законот за општата управна постапка, предлогот за обнова на
постапката го одбил како неоснован, при што, причините за таквото решение ги
образложил во оспореното решение.
Наводите во тужбата според кои при одлучувањето тужениот орган не го зел
предвид предлогот на Народниот правобранител, судот исто така ги оцени како
неосновани, земајќи го предвид образложението на оспореното решение. Во
врска со тоа треба да се има предвид дека и во случаите кога Народниот
правобранител предлага повторно спроведување на определена постапка,
постапката може да се повтори само во согласност со законот, како што, впрочем,
е определено и во член 22 став 1 алинеја 1 од Законот за народниот
правобранител. Тоа значи дека повторување на управната постапка е можно само
под условите определени во член 249 став 1 точка 1 до 11 од Законот за општата
управна постапка.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македонија, У.бр.2048/99 од 28.9.2000
година.
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