
Врховен суд на Република Македонија

Одлагање на извршување – Јавен интерес Уж.бр.3/08

Сентенца

При одлучувањето по барањето за донесување на времена мерка, секогаш
се цени дали одлагањето на извршувањето на управниот акт е спротивно на
јавниот интерес.

Образложение

Тужителот повел управен спор против заклучокот на Гувернерот на Н. банка на
Р.M и решение од 21.11.2007 година со кои е одбиено барањето за поведување
постапка за добивање на согласност за квалификувано учество во С. банка,
односно дека не може да биде акционер со квалификувано учество во С. банка.
Кон тужбата е истакнато барање за определување на времена мерка за одлагање
на извршувањето на оспореното решение и заклучок се до донесување на
одлуката на Управниот суд.

Управниот суд со обжаленото решение го одбил како неосновано барањето на
тужителот за издавање на времена мерка, поради тоа што со ништо не сторил
веројатно дека со извршувањето би му се нанела ненадоместлива штета и дека
одлагањето на извршувањето не му е спротивно на јавниот интерес.

Против наведеното решение жалба изјавил тужителот со предлог истото да се
уважи и решението на Управниот суд да се укине и предметот да се врати на
повторно одлучување.

Во одговор на жалбата, Н. банка на Р.М предложи жалбата да се одбие како
неоснована, со оглед на тоа што оспорените управни акти се донесени заради
заштита на банката поради утврдени незаконитости во работењето на тужителот.

Врховниот суд на Република Македонија, по извршениот увид во списите на
предметот обжаленото решение и наводите на жалбата и одговорот 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 за одлагање на извршувањето на
оспореното решение до завршување на постапката во управниот спор доколку
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органот пристапил кон извршувањето.

Претпоставка за ваквото барање е нанесување на штета на тужителот која тешко
би можела да се надомести, а истовремено и барањето за времената мерка да не
е спротивно на јавниот интерес.

Во конкретниот случај, заштитата на јавниот интерес е суштествена причина за
одбивање на барањето за издавање на времена мерка, која би се состоела во
одлагање на извршувањето на оспорениот заклучок и на решението на
Гувернерот на Н. банка. Овие оспорени управни акти биле донесени заради
заштита на сигурноста и стабилноста на банката и нејзините доверители, со тоа и
стабилноста на финансискиот систем во целост, што претставува јавен интерес.

Од горе наведените причини Врховниот суд на Република Македонија најде дека
донесувањето на времената мерка во конкретниот случај би било спротивно на
јавниот интетрес, поради што жалбата ја одби како неоснована.

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.3/2008 од 20.03.2008
година.
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