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Сентенца

Рокот за жалба против решението со кое е дадена погрешна правна поука и
странката е упатена на управен спор, тече од денот на приемот на решението
со кое е отфрлена тужбата за поведување управен спор.

Образложение

Судот најде дека тужбата е недопуштена.
Со оспорената одлука на тужениот орган на тужителот привремено му се
забранува вршење на адвокатската дејност, сметано од 10.07.2002 година до
окончување на дисциплинската постапка. Притоа, во оспорената одлука дадена е
правна поука, дека против оваа одлука не е дозволена посебна жалба.
Според член 7 од Законот за управните спорови, управен спор може да се
покрене против управен акт кој е донесен во втор степен. Управен спор може да
се покрене и против управен акт против кој нема место за жалба во управната
постапка.
Според член 26 став 1 од Законот за адвокатурата ("Службен весник на РМ"
бр.80/92), против решението за изречената дисциплинска мерка и против
решението за привремена забрана на вршење на адвокатска дејност, жалба може
да се изјави до надлежниот орган на Адвокатската комора на Република
Македонија во рок од 8 дена од приемот на решението.
Исто така и согласно член 15 од Уставот на Република Македонија се гарантира
правото на жалба против поединечните правни акти донесени во постапка во прв
степен пред суд, управен орган или организација, или други институции што
вршат јавни овластувања. Од оваа уставна одредба јасно произлегува дека се
гарантира правото на жалба против поединечните акти донесени во прв степен од
страна на наведените државни органи во кои спаѓа и Адвокатската комора на
Република Македонија.
Имајќи ги предвид цитираните законски одредби како и одредбата од член 210
став 6 од Законот за општата управна постапка, според која кога против
решението е можно да се изјави жалба а странката погрешно е упатена дека
против тоа решение нема место за жалба или дека против него може да се поведе
управен спор, рокот за жалба тече од денот на доставувањето на решението на
судот со кое тужбата е отфрлена како недопуштена, ако странката веќе пред тоа
не поднела жалба на надлежниот орган, Судот одлучи како во изреката на ова
решение согласно со член 30 став 1 точка 4 од Законот за управните спорови.
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Решение на Врховниот суд на Република Македонија У.бр.1731/02 од 13.02.2003
година.
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