
Врховен суд на Република Македонија

Повторување на управно судска постапка У.бр.1155/02

Сентенца

Потврда за примена пратка во пошта, не претставува нов доказ за
повторување на управно - судската постапка, во услови кога во истата не е
посочено на кое писмено се однесува.

Образложение

Судот најде дека тужбата на тужителот е неоснована.
Имено од списите приложени кон предметот произлегува дека со решение на овој
суд од 23.01.2002 годнина отфрлена е како ненавремена тужбата на тужителот
поднесена против решението од 25.04.2000 година.Ова, затоа што оспореното
решение на тужениот орган му било доставено на тужителот на 8.07.2000 година,
а тужба за управен спор против истото е поднесена до Судот на 8.08.2000 година
или по истекот на законскиот рок од 30 дена, односно најдоцна до 7.08.2000
година.
Со увид во списите кон предметот, Судот утврди дека тужбата на тужителот е
поднесена непосредно до Судот, поради што оцени дека доказот-потврда за
примена пратка од 7.08.2001 година, не преставува нов доказ во смисла на член
52 став 1 точка 1 од Законот за управните спорови, кој доколку бил изнесен или
употребен во поранешната постапка би довел до поповолно решавање на спорот
за него. Ова, не само од причина што тужбата на тужителот по предметот е
поднесена непосредно пред судот, туку и од причина што доказот кој тужителот го
прилага кон тужбата за повторување на постапка, односно потврдата за примена
пратка е адресирана на примач Врховен суд на Република Македонија, меѓутоа во
истата не е посочено на што се однесува оваа потврда за примена пратка.
Со оглед на изнесеното, Судот оцени дека во конкретниов случај не се исполнети
условите за повторување на постапката окончана со решението на Врховниот суд
од 23.01.2002 година, поради што согласно член 57 од Законот за управните
спорови следуваше да одлучи како во изреката на пресудата.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македонија, У.бр.1155/02 од 12.06.2002
година.
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