
Врховен суд на Република Македонија

Откажување од барање У.бр.1624/99

Сентенца

Постапката поведена по барање на странката, се запира со заклучок на
органот, само ако странката се откаже од барањето.

Образложение

Судот најде дека тужбата е основана.
Со оспореното решение одбиена е како неоснована жалбата на тужителката
изјавена против заклучокот на Министерството за внатрешни работи на Република
Македонија од 5.03.1999 година, со кој се запира управната постапка поведена од
тужителката за прием во државјанство на Република Македонија. Притоа,
тужениот орган оценил дека заклучокот на првостепениот орган е законит,
донесен согласно член 131 став 2 од Законот за општата управна постапка, со
оглед дека тужителката не се јавила на поканите за подигање на решението за
прием во државјанство од 26.03.1997 година, со кое е примена во државјанство на
Република Македонија по член 9 од Законот за државјанство, со плаќање
административна такса во износ од 250 САД долари во денарска противвредност.
Судот смета дека основано се оспорува законитоста на решението на тужениот
орган од причина што при донесување на истото не се почитувани правилата на
постапката.
Имено, според образложението на оспореното решение на тужениот орган,
заклучокот на првостепениот орган со кој се запира постапката за прием во
државјанство на тужителката, е законит, донесен согласно член 131 став 2 од
Законот за општата управна постапка, од причина што тужителката со решение од
26.03.1997 година е примена во државјанство по член 9 од Законот за
државјанство, со обврска да плати административна такса во износ од 250 САД
долари во денарска противвредност. Тужителката во повеќе наврати била уредно
повикувана да го подигне решението, но не се јавила на поканите, ниту ги
оправдала причините поради кои не го подигнала решението, поради што
тужениот орган смета дека заклучокот на првостепениот орган е правилен и
законит.
Меѓутоа, Судот смета дека во конкретниот случај погрешно е применет член 131
став 2 од Законот за општата управна постапка, од причина што овој член
предвидува запирање на постапката поведена по повод барање на странката,
само во случај кога странката ќе се откаже од своето барање, а што не е случај со
тужителката. Имено, имајќи предвид дека тужителката не се откажала од
барањето за прием во државјанство, ниту пак во списите кон предметот има
приложено доказ- доставница за уредно извршена достава на решението за
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прием во државјанство , Судот смета дека во конкрентиот случај органите не ги
почитувале правилата на постапката предвидени во Законот за општата управна
постапка.
Почитувањето на правилата на постапката во случајов се однесува на примената
на одредбите од глава 5- доставување, од член 81-98 на Законот за општата
управна постапка, во кој е регулиран начинот и видовите на доставувањето.
Имено, според член 81 доставувањето на писменото (поканата, решението,
заклучоците и на другите службени списи), се врши, по правило така што
писменото се предава на лицето на кое му е наменето, со тоа што според став 2
на истиот член, предвидени се три начини на доставување, односно преку пошта,
преку доставувач и преку повикување на лицето- адресатот за да му се изврши
доставување на писменото.
Според член 84 од истиот закон, кога лицето на кое треба да му се изврши
доставување не ќе се затече во својот стан, доставувањето се врши со предавање
на писменото на некои од возрасните членови на неговото домаќинство, а ако не
се затечат ни тие тогаш на настојникот на куќата или на соседот, ако тие се
согласат со тоа. Ако доставувањето се врши на работно место на лицето на кое
писменото треба да му се достави, а тоа лице не ќе се затече тука,
доставувањето може да се изврши на лицето на кое е вработено на истото
работно место, ако тоа се согласи да го прими писменото.
Според член 86 став 1од наведениот закон, ако доставувањето не може да се
изврши ни на начинот пропишан во член 84 на овој Закон, а не е утврдено дека
лицето на кое треба да се изврши доставувањето е отсутно, доставувачот ќе му го
предаде писменото на надлежниот орган на општината на чие подрачје се наоѓа
престојувалиштето на лицето на кое му се врши доставувањето или на поштата
во местото на неговото престојувалиште, ако доставувањето се врши по пошта.
На вратата од станот од деловната просторија или работилницата на лицето на
кое треба да му се изврши доставувањето, доставувачот ќе закачи писмено
соопштение каде се наоѓа писменото. На соопштението и на самото писмено што
требало да се достави, доставувачот ќе ја означи причината за ваквото
доставување, како и денот кога соопштението го закачил на вратата и ќе стави
свој потпис. Според став 2 на истиот член, доставувањето се смета за извршено
кога соопштението е закачено на врата и подоцнежното оштетување или
уништување на ова соопштение нема влијание врз исправноста на
доставувањето.
Според член 87 став 1од истиот Закон, доставувањето мора да му се изврши
лично на лицето на кое му е наменето писменото кога такво доставување е
определено со овој закон или друг пропис, кога од денот на доставувањето
почнува да тече рок кој не може да се продолжува, или кога тоа особено ќе го
определи органот што го наредил доставувањето. Според став 2 на истиот член,
кога лицето на кое доставувањето треба лично да му се изврши не ќе се затече во
станот, деловната просторија, работилницата или адвокатската канцеларија, а не
ќе се затече ни лице што е вработено во неа, доставувачот ќе се извести кога и на
кое место може да го најде , па кај некое од лицата наведени во член 84 од овој
закон, ќе му остави писмено известување во определен ден и час да биде во
својот стан односно на работното место заради примање на писменото. Ако и по
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тоа доставувачот не го затече лицето на кое треба да му се изврши
доставувањето, доставувачот ќе постапи на начинот пропишан во член 86 на овој
закон и тогаш се смета дека е извршено доставувањето.
Според член 95 став 1 од наведениот закон, ако лицето до кое е упатено
писменото, односно возрасен член на неговото домаќинство, без законска
причина одбие да го прими писменото или ако тоа го стори лице вработено во
државен орган, во организација или заедница или во адвокатска канцеларија,
односно ако тоа го стори лице што за прием на писмена го определиле населба,
група лица и други (член 50 став 2 ), доставувачот ќе го остави писменото во
станот или во просторијата во која односното лице живее односно каде што е
вработено или писменото ќе го закачи на вратата од станот или просторијата.
Според став 2 на истиот член кога доставувањето е извршено на начин предвиден
во став 1 доставувачот на доставницата ќе го забележи денот, часот и причината
за одбивање на приемот, како и местото каде што го оставил писменото и со тоа
се смета дека доставувањето е извршено.
Според член 97 став 1 од истиот закон, потврда за извршеното доставување (
доставница) ја потпишуваат примачот и доставувачот, со тоа што примачот на
доставницата сам ќе го означи денот на приемот. Според став 3 на истиот член
ако примачот одбие да ја потпише доставницата, доставувачот тоа ќе го забележи
на доставницата со букви на начин што ке го испише денот на предавањето и со
тоа ќе се смета дека доставувањето е извршено. Според став 4 од истиот член,
ако доставувањето е извршено на некое од лицата наведени во член 84 на овој
закон, доставувачот ќе го означи на доставницата лицето на кое му е предадено
писменото и односот на тоа лице спрема лицето на кое требало да му се изврши
доставувањето, а според став 5 пак ако доставувањето е извршено според членот
86 на овој закон, на доставницата треба да се означи денот на извршеното
соопштение како и денот на предавањето на писменото на општинскиот орган
односно на поштата.
Имајќи ги предвид правилата за доставување регулирани во погоре цитираните
одредби на Законот за општата управна постапка, Судот смета дека со
оспореното решение на тужениот орган и заклучокот на првостепениот орган
повреден е законот на штета на тужителката кога постапката по повод барање на
тужителката за прием во државјанство е запрена. Ова, не само од причина што во
конкретниот случај тужителката не се откажала од барањето, за да може органот
да одлучи на овој начин, туку и од причина што при извршувањето на доставата
на решението за прием во државјанство, не се почитувани правилата на
доставувањето предвидени во Законот за општата управна постапка. Имено, во
ваков случај, доколку, како што се тврди во оспореното решение на тужениот
орган, тужителката одбивала прием, органот бил должен за тоа да обезбеди
доказ, односно согласно член 97 став 3, 4 и 5 од Законот за општата управна
постапка, зависно од начинот на доставувањето, доставувачот да стави
забелешка на доставницата. Во конкретниот случај, не е спорно и се потврдува со
увид во приложените доставници во списите на предметот дека на истите нема
ставено никаква забелешка, па со оглед на тоа не може да се тврди дека
тужителката одбивала прием на решението кое треба да се врачи. Ова, особено
ако се има предвид дека доставувањето на овие писмена според член 87 од
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Законот, мора да се изврши лично, со оглед дека од денот на доставата течат
преклузивни рокови (за жалба).

Пресуда на Врховниот суд на Република Македонија У.бр.1624/99 од 23.01.2002
година.
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