
Врховен суд на Република Македонија

Упис на политичка партија Гзз.бр.147/00

Сентенца

Против решение со кое е уважено барањето на политичка партија да биде
регистрирана во судскиот регистар, не е дозволена жалба од друга
регистрирана политичка партија

Образложение

Барањето е неосновано.
Со оспореното решение жалбата поднесена од регистрирана политичка партија
против решението на првостепениот суд, со кое се уважува барањето на друга
политичка партија да биде регистрирана во судскиот регистар, е отфрлена како
недозволена.
Јавниот обвинител на Република Македонија го оспори таквото решение, од
причини што смета дека во вонпроцесната постапка покрај учесниците, жалба
може да изјават и други лица, доколку решението на првостепениот суд навлегува
во нивните права или со закон засновани интереси, а тоа во случајот се правата
на жалителот заштитени со член 9 став 2 од Законот за политичките партии.
Врховниот суд на Република Македонија одлучувајќи по подигнатото барање за
заштита на законитоста, го одбил како неосновано од следните причини:
Во случајов не е спорно дека во постапката по барањето за регистрација на
политичките партии, првостепениот суд постапувал според правилата на Законот
за вонпроцесната постапка. Во поткрепа на ставот дека во случајов жалбата е
дозволена, подносителот на барањето се повикува на одредбите од член 11 и 21
од истиот закон. Двете одредби не уредуваат правило во вонпроцесната постапка
да можат да изјават жалба и други лица освен учесниците, доколку решението на
првостепениот суд навлегува во нивните права. Тоа, од причини што согласно
член 3 од тој закон, учесник во вонпроцесната постапка е лице на кое одлуката на
судот се однесува непосредно, кое својот правен интерес го остварува преку
барање судот да донесе одлука, како и лице, односно орган чие право на учество
е определено со закон. Според член 29 од истиот закон, правосилното решение
донесено во вонпроцесната постапка ги обврзува сите лица кои учествувале во
постапката во која е донесено решението, ако со тој закон или со друг закон не е
обезбедено право да поведат процес. Според цитираните одредби, правото на
учество во вонпроцесна постапка на лице, односно орган како заинтересирано
лице чии права ги засегнува одлуката, го определува закон. Такво право одредува
Законот за вонпроцесната постапка, во одредбите за посебните вонпроцесни
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постапки, а може да биде одредено и со друг закон.
Одредбата од член 15 од Законот за политичките партии, јасно го определува
правото на жалба против решението, со кое се одбива барањето за запишување
во судскиот регистар, кое право го има подносителот на барањето, што е во
сообразност со уставноправниот карактер на односите што овој закон ги уредува.
Ваквото уредување на правото на жалба во овие постапки, само против
решението со кое се одбива решението за запишување во судскиот регистар,
јасно го исклучува таквото право на други лица и органи во овие постапки во
случај кога барањето за запишување во судскиот регистар е уважено. Согласно
цитираните општи правила на Законот за вонпроцесната постапка, овој закон како
посебен што ја уредува постапката за запишување на политичките партии во
судскиот регистар, не уредил такво право.
Врз основа на сето изнесено, овој суд смета дека неосновани се тврдењата во
барањето за заштита на законитоста дека со побиваното решение се повредени
одредбите од Законот за вонпроцесната постапка и одредбите од Законот за
парничната постапка, на кој се повикува. По мислење на овој суд, во постапката за
регистрација на политичка партија против решението со кое е уважено барањето,
не е дозволена жалба од друга регистрирана политичка партија. Тоа
недвосмислено произлегува и од фактот што политичката партија се запишува во
судскиот регистар со донесувањето на решението со кое се уважува барањето и
согласно член 10 од законот, може да започне со работа со денот на уписот во
регистарот кога го стекнува и својството на правно лице.

Решение на Врховниот суд на Република Македонија, Гзз.бр.147/2000 од
28.9.2000 година.
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