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Извршување на престација - Оспорен акт Уж.бр.27/08

Сентенца

Со времена мерка не може да се бара извршување на престацијата наложена
со оспорениот акт.

Образложение

Со обжаленото решение под став 1 е одбиено барањето за донесување на
времена мерка со наложување на лицето Р.Р. да престане да гради на објектот во
с. В до завршување на управниот спор. Со ставот 2 е отфрлено барањето да се
донесе времена мерка со која ќе се забрани на Општина Ѓ. да донесува акти за
градба до завршување на управниот спор.

Против наведеното решение тужителите изјавија жалба поради погрешно
утврдена фактичка состојба и погрешна примена на Законот за управните
спорови, со предлог истото да се укине.

Врховниот суд на Република Македонија, по извршениот увид во списите на
предметот, обжаленото решение и извршената оцена на наводите на жалбата,
најде:

Жалбата е неоснована.

Со членот 15 од Законот за управните спорови, е предвидено дека на барање на
тужителот судот може да донесе времена мерка ако надлежниот орган што го
донел управниот акт од членот 14 на истиот закон, пристапи кон извршување на
актот до донесувањето на одлуката на судот.

Според став 2 од истиот член, тужителот може да бара донесување на времена
мерка и за времено уредување на состојбата во однос на спорниот правен однос,
ако тоа уредување, пред се, кај правните односи кои траат се покаже за потребно
за да се избегнат потешки штетни последици или насилство што се заканува.

Управниот суд го одбил барањето за донесување на времена мерка со која ќе му
се наложи на Р.Р да престане со натамошна градба, со образложение дека тоа не
се покажало за потребно заради избегнување на настапување на потешки штетни
последици, ниту дека има опасност од насилство. Управниот суд образложил и
дека нема ингеренции времено да ја запре работата на Општината Ѓ. за издавање
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на акти од делокругот на нејзината работа.

Врховниот суд на Република Македонија, најде дека барањето за донесување на
времена мерка за забрана на лицето Р.Р да гради е правилно одбиено како
неосновано, од следните причини:

На Р.Р со решение на овластениот градежен инспектор на Општината Ѓ. од
2.07.2007 година му е наложено да престане со натамошна градба на станбениот
објект во В.

Тужителите бараат тоа решене да се изврши и спроведе со донесување на
времена мерка од Управниот суд.

Во случајот, она што се бара со времената мерка е веќе наложено со
првостепеното решение, така што следува да се бара негово извршување според
одредбите на Законот за општата управна постапка за извршување на управните
акти, додека со членот 15 од Законот за управните спорови не е предвидена
можност управните акти да се извршуваат со решение за времена мерка.

Врховниот суд на Република Македонија оцени дека решението на Управниот суд
во делот кој се однесува на барањето да се наложи на Општината Ѓ. времено да
не донесува управни акти од областа на урбанизмот е правилно, со оглед на тоа
што Управниот суд нема такво законско овластување.

Поради изложеното, согласно со член 15 став 5 и член 51 од Законот за управните
спорови и член 370 став 1 точка 2 од Законот за парничната постапка, Судот
одлучи како во изреката на решението.

Решение на Врховниот суд на Република Македонија, Уж.бр.27/2008 од 24.06.2008
година.
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