
Врховен суд на Република Македонија

Погрешна примена на материјалното право У.бр.1954/00

Сентенца

Во управна постапка погрешна примена на материјалното право воопшто не
може да биде причина за обнова на постапката.

Образложение

Судот најде дека тужбата е основана.
Од списите на предметот се гледа дека со заклучокот од 20.06.2000 година е
уважено барањето на Д.А. за обнова на постапката и дозволена е обнова на
постапката која е окончана во управна постапка со одобрение за градба на
индивидуална станбена зграда од 6.09.2000 година, од причини што
првостепениот орган при увидот на лице место констатирал дека на веќе
изградениот објект немало прозор од јужната страна, а со новиот проект е ставен
прозор од јужната страна кој не одговара према условите за градба од 6.09.1999
година, така што во обновената постапка ќе треба да се утврди дали објектот е
изграден согласно прописите и дали одредени делови од истиот (отвори, еркери,
тераси ) од страната на жалителот, влијаат врз функционалноста на постојниот
објект на истиот.
Со оспореното решение тужениот орган ја одбил како неоснована жалбата на
тужителот против погоре означениот заклучок повикувајќи се во целост на
причините на првостепениот орган.
Тужителот во поднесената тужба против оспореното решение наведува дека во
управната постапка органите на управата грубо ги повредиле правилата на
постапката што се од значење за правилно и законито постапување, затоа што во
заклучокот постои противречност помеѓу изреката и образложението бидејќи во
изреката се поништува одобрението за градба од 6.09.2000 година, а во
образложението се наведува одобрение кое е означено со од 6.09.1999 година.
Понатаму во тужбата се наведува дека ниту заклучокот на првостепениот орган,
ниту побиваното решение не содржат одредби од Законот за општата управна
постапка, врз основа на кои се дозволува обновата на постапката односно не е
цитирана ниту една одредба од член 249 од Законот за општа управна постапка,
со кој во 11 точки се предвидуваат основите според кои може да се обнови
постапката завршена со конечно решение во управна постапка.
Оценувајќи ја законитоста на оспореното решение, Судот најде дека се повредени
правилата на постапката кои се од значење за правилно и законито одлучување.
Имено, заклучокот на првостепениот орган е нејасен и постои очигледна
противречност меѓу диспозитивот и образложението затоа што според
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диспозитивот на заклучокот дозволената обнова на постапката се однесува на
одобрение издадено во 2000 година, додека во образложението се зборува за
одобрение од 1999 година. Ваквата противречност меѓу диспозитивот и
образложението Судот не може да ја прифати како грешка при пишувањето на
заклучокот (член 219 од Законот за општата управна постапка), затоа што таквата
грешка можел да ја исправи само првостепениот орган како орган кој го донел
заклучокот, но, од списите се гледа дека таква исправка не е направена.
Освен тоа, првостепениот орган не водел сметка ни за правилата на постапката
од член 249 од Законот за општата управна постапка, затоа што дозволил обнова
на постапката без да наведе ниту една од причините определени во точките 1 до
11 од овој член, а обнова на постапката по конечно решение е можна само поради
некоја од причините наведени во означените одредби. Причините за обнова на
постапката наведени во вториот став од диспозитивот на заклучокот (да се утврди
дали објектот е изграден согласно со прописите и дали определени делови -
отвори, еркери, тераси - од страната на жалителот, влијаат врз функционалноста
на постојниот објект на жалителот), според мислењето на Судот, не се причини за
обнова на постапката и не можат да се подведат ниту под една од точките 1 до 11
на член 249 . Освен тоа, погрешната примена на прописите воопшто не може да
биде причина за обнова на постапката.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македонија, У.бр.1954/00 од 24.04.2002
година.
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