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Сентенца

Вршењето на адвокатска дејност се распоредува во одделот 74.11 - правни
работи од националната класификација на дејности, бидејќи оваа класа
опфаќа правно застапување на странките пред судовите и другите органи и
други правни работи.

Образложение

Судот најде дека тужбата е неоснована.
Со оспореното решение одбиена е како неоснована жалбата на тужителот
изјавена против решението на Државниот завод за статистика од 14.12.2001
година, со кое тужителот како адвокат со седиште во С. според претежната
дејност се распределува согласно Националната класификација на дејностите,
под шифра 74.11 - правни работи. Тужениот орган смета дека жалбата на
тужителот е неоснована, од причини што тужителот како вршител на адвокатска
дејност, согласно Законот за национална класификација поврзано со
Националната класификација на дејности, според фактичката активност што ја
врши, правилно е распределен во одделот - други деловни активности - шифра
74, односно класата - правни работи - шифра 74.11.
Судот смета дека со оспореното решение не е повреден законот на штета на
тужителот поради следното:
Согласно член 3 од Законот за националната класификација на дејности
("Службен весник на РМ" бр.7/98),по дејност, според Класификацијата се
распределуваат, меѓу другите деловни субјекти и лица кои се занимаваат со
слободни занимања ( адвокати, нотари, лекари, патентни инженери, архитекти,
слободни уметници, сметководители, ревизори и слично ).
Согласно член 4 од наведениот закон, Класификацијата ја донесува Владата на
Републиката Македонија.
Според член 5 од истиот закон распределувањето на деловните субјекти по
дејности според Класификацијата го врши Заводот за статистика на Република
Македонија.
Споед член 7 од истиот закон, распоределувањето на деловниот субјект по
претежна дејност се врши во рок од 15 дена од денот на поднесувањето на
пријавата, а за странско претставништво во рок од 30 дена. Според став 2 на
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истиот член, за извршеното распределување директорот на Заводот донесува
решение.
Според член 8 од истиот закон, против решението од член 7 став 2 на овој закон,
деловниот субјект има право на жалба во рок од 15 дена до Комисијата на
Владата на Република Македонија.
Со Одлуката за утврдување на национална класификација на дејностите
("Службен весник на РМ" бр. 20/98 ), се утврдува националната класификација на
дејностите со стандардните називи и шифри на дејностите по сектори, оддели,
групи, класи и поткласи. Во одделот 74 - други деловни активности, во класата
74.11 - правни работи, утврдено е дека оваа класа опфаќа правно застапување на
интересите на странките пред судовите и другите органи, членови на
адвокатската комора, правни совети за застапувања во граѓански предмети, во
кривични предмети , во спорови кои произлегуваат од работните односи.
Во конкретниот случај, од списите приложени кон предметот произлегува дека по
пријава на тужителот поднесена на ден 14.12.2001 година, за распределување по
дејност според Националната класификација на дејности, тужителот како адвокат
е распреден според претежната дејност во одделот 74 - други деловни
активности, во класата 74.11 - правни работи, со оглед дека оваа класа опфаќа
правно застапување на интересите на странките пред судовите и други органи,
членови на адвокатската комора, правни совети за застапувања во граѓански
предмети, во кривични предмети, во спорови кои произлегуваат од работните
односи.
При ваква фактичка и правна состојба на работите, Судот смета дека оспореното
решение на тужениот орган е правилно и законито. Ова, затоа што според
Одлуката за утврдување на национална класификација на дејностите, (која се
применува од 7.05.1998 година), за класата 74.11 - правни работи, изречно е
предвидено дека опфаќа правно застапување на интересите на странките пред
судовите и другите органи, членови на адвокатска комора, правни совети за
застапувања во граѓански предмети, во кривични предмети, во спорови кои
произлегуваат од работните односи, од што произлегува дека тужителот како
адвокат правилно е распределен според претежната дејност во оваа класа.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македонија, У.бр.1348/02 од 28.1.2003
година.
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