
Врховен суд на Република Македонија

Заинтересирано лице како странка во постапката У.бр.1671/00

Сентенца

Не е можно вклучување на заинтересираното лице како странка во
постапката окончана со решение, без да се обнови постапката.

Образложение

Тужителот на ден 6.10.2000 година, поднесе тужба врз основа на член 26 од
Законот за управните спорови (молчење на администрацијата) заведена во судот
под У.бр.1671/2000, во која наведува дека тужениот орган во законски
предвидените рокови не донел решение по неговата жалба од 10.07.2000 година,
изјавена врз основа на член 218 став 2 од Законот за општата управна постапка,
поради тоа што првостепениот орган не донел решение по неговиот предлог
поднесен на 3.07.2000 година за повторување на постапката по решението на
првостепениот орган од 17.02.2000 година.
Тужениот орган во одговор на оваа тужба го извести судот дека по жалбата на
тужителот веќе донел решение од 28.11.2000 година, кое го достави со одговорот
на тужбата и од кое се гледа дека е уважена жалбата на тужителот и е поништено
решението на првостепениот орган од 10.06.2000 година, со кое било одбиено
барањето на тужителот за вклучување како странка во постапката по решението
од 17.02.2000 година.
Судот, согласно со член 32 од Законот за управните спорови, со писмо
У.бр.1671/2000 и У.бр.1714/2000 од 9.04.2002 година, го повика тужителот во рок
од 15 дена да го извести судот дали го примил решението У.бр.36-595/6 од
28.11.2000 година, дали е задоволен или ја проширува тужбата и на решението.
Но, во врска со тоа, тужителот не изјави дека ја проширува тужбата на решението
на тужениот орган У.бр.36-595/6 од 28.11.2000 година, туку според неговата изјава
дадена во поднесокот примен во судот на 7.05.2002 година, тоа решение не се
однесувало на тужбата У.бр.1671/2000, бидејќи со него е поништено решението
број 18-2710/00 од 10.06.2000 година, но не било одлучено по барањето за
повторување на постапката.
Според член 32 од Законот за управните спорови, кога е поведен управен спор
врз основа на член 26 од овој закон (молчење на администрацијата), па тужениот
орган дополнително ќе донесе управен акт, Судот пред кој е поведен управниот
спор, откако ќе го повика тужителот да се изјасни во врска со новиот акт,
постапката ќе ја продолжи само ако тужителот изјави дека не е задоволен со
новиот акт.
Со оглед на тоа што тужениот орган во врска со управниот спор У.бр.1671/2000

www.pravdiko.mk



поведен од тужителот поради молчење на администрацијата, го извести Судот
дека го донел решението
У.бр.36-595/6 од 28.11.2000 година, а тужителот не даде изјава дека не е
задоволен од тоа решение, односно не ја прошири тужбата на тоа решение,
следуваше Судот во смисла на член 32 став 2 од Законот за управните спорови
да ја запре постапката.
Наводите на тужителот дека решението од 28.11.2000 година не се однесува на
неговото барање за повторување на постапката окончана со решението на
првостепениот орган од 17.02.2000 година, Судот ги оцени како неосновани. Ова,
затоа што до вклучување на тужителот како странка во постапката во која е
донесено решението од 17.02.2000 година можело да дојде само преку обнова на
постапката, како што правилно нашол тужениот орган, бидејќи во моментот кога
тужителот поднел барање за вклучување во постапката, тоа решение било
конечно и правосилно. А во постапка окончана со решение кое станало конечно
( и правосилно), не е можно вклучување на заинтересирано лице како странка, без
да се обнови постапката (точка 9 на член 249 од Законот за општата управна
постапка).

Решение на Врховниот суд на Република Македонија У.бр.1671/00 од 16.05.2002
година.
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