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Сентенца

За остварување на правото да бара враќање на износот платен за производ
со скриени недостатоци, услов е потрошувачот да поднесе барање до
трговецот по откривање на недостатокот, најдоцна во рок од 3 месеца од
денот на купувањето на производот.

Образложение

Со првостепеното решение, Републичкиот пазарен инспектор, наредил ТП
(тужителот) на својот купец од С., да му ги поврати платените парични средства за
продаденото патничко возило марка "дачија нова", или да го заменат со ново
возило според желбата на купецот. Ова решение е засновано на член 41 од
Законот за трговија.
Во член 41 од Законот за трговија ("Службен весник на РМ" бр.23/95), е
предвидено овластување за пазарниот инспектор да му нареди на трговецот да го
задоволи основаното барање на потрошувачот во случаите кога трговецот
неоправдано го одбие барањето на потрошувачот, производите што имаат
недостатоци да ги замени со нови производи или да го врати износот за
платените производи или со согласност на потрошувачот да го отстрани
недостатокот на производите.
Правата, пак, на потрошувачот кој купил производи со недостатоци и условите под
кои тие права можат да се остварат, се предвидени во член 15 на овој закон. Така,
според став 1 на овој член, потрошувачот го остварува правото на рекламација на
купените производи во продажниот објект во кој е извршено купувањето, со
сметката за купување. Ставот 2 на овој член се однесува на производите со
скриени недостатоци, па ако се во прашање такви производи, трговецот е должен
да ги замени со нови, или на потрошувачот да му го врати износот платен за тие
производи, или со согласност на потрошувачот да го отстрани недостатокот на
производитите. Според став 3 на овој член, правото од став 2 потрошувачот може
да го оствари под услов своето барање да го поднесе на трговецот по
откривањето на недостатокот, а најдоцна во рок од 3 месеца од денот на
купувањето на производите. Трговецот, пак, според став 5 на овој член е должен
најдоцна во рок од 15 дена по приемот на барањето за рекламација да одговори
на барањето и во рок од 3о дена да постапи во смисла на став 2 од овој член.
Од изнесените одредби на Законот за трговија, произлегува дека за да дојде до
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примена на мерката од член 41 од законот, мора претходно да се утврди дека
дошло до неоправдано одбивање од страна на трговецот на основаното барање
на потрошувачот во врска со купен производ што има недостатоци. А за да се
утврди тоа, треба да се тргне од одредбите на член 15 на овој закон и да се
провери дали потрошувачот постапил според пропишаното во таа законска
одредба.
Како што е наведено погоре за остварување на правото да бара враќање на
износот платен за таков производ или отстранување на недостатоците, услов е
потрошувачот да поднесе барање до трговецот по откривање на недостатокот, а
најдоцна во рок од 3 месеца од денот на купувањето на производот.
Судот, најде дека во конкретниот случај се повредени правилата на управната
постапка и погрешно е применет законот.
Имено, од списите не се гледа, ниту од решенијата на органите во постапката
произлегува дека утврдувале дали купувачот на спорното моторно возило
постапил во согласност со ставо 3 на член 15 од законот, односно дали по
откривањето на недостатоците на возилото лицето Т.С. поднел барање до
тужителот за остварување на правото од став 2 на овој член. Без поднесено
барање не може да се зборува за неоправдано одбивање на барањето. Во
списите е приложено само барање од тоа лице поднесено на 14.1.1999 година до
Републичкиот пазарен инспекторат, врз основа на кое првостепениот орган, како
што произлегува од списите на предметот, сочинал записник на 21.1.1999 година.
Во списите нема записник со таа дата, но од другите записници приложени во
предметот се гледа дека првостепениот орган не комуницирал директно со
тужителот како странка, туку преку претпријатието "В", па и записникот од
21.1.1999 година го доставил до тужителот преку ова претпријатие, кое, од
списите јасно произлегува, не е деловна единица на тужителот, туку самостојно
претпријатие и од страна на тужителот не му е дадено полномошно да го
застапува тужителот во управната постапка поведена по барањето на лицето ниту
го ополномоштил за примање на писмената.
Со првостепеното решение на тужителот му е изречена мерката од член 41 од
Законот за трговија , а нема записник за сослушување на тужителот како странка,
преку неговиот законски застапник или полномошник. Освен тоа, во конкретната
управна работа во прашање се две странки со спротивни интереси, а во тие
случаи, согласно со член 149 од Законот за општата управна постапка,
службеното лице што ја води постапката, е должно да закаже и усна расправа.
Потребата од усна расправа во конкретниот случај, според мислењето на судот, ја
налагаат и околностите од член 15 и член 41 од Законот за трговија, кои е
неопходно да бидат разјаснети и со сигурност утврдени, бидејќи од нивното
правилно утврдување зависи дали дошло до неоправдано одбивање на
основаното барање на заинтересираното лице, а од тоа, пак, зависи дали мерката
можела да се изрече или не.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македонија, У.бр.1140/99 од 30.3.2000
година.
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