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Сентенца

Ако со оспорено решение жалбата е усвоена и предметот е вратен на
повторно одлучување на првостепениот орган, поради што не постои ниту
акт кој станал извршен, нема основ во управниот спор со времена мерка да
се бара одлагање на извршувањето.

Образложение

Со обжаленото решение е одбиено барањето за донесување на времена мерка со
која ќе се наложи одлагање на из вршувањето на решението на Владата на
Република Македонија, Комисија за решавање на управни работи во втор степен
од областа на премерот и катастарот од 18.09.2008 година.

Против наведеното решение тужителот изјави 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 во жалбата,
најде:

Жалбата е неоснована.

Со одредбата на член 14 и 15 од Законот за управните спорови е предвидена
можност до донесување на одлука по тужба во управен спор да се одложи
извршувањето на управен акт, под услов со извршувањето на актот да му се
нанесе штета на тужителот која тешко може да се поправи, а одлагањето да не е
спротивно на јавниот интерес, ниту предизвикува ненадоместлива штета за
спротивната страна.

Одлагањето на извршувањето според овие одредби претставува исклучок од
правилото дека тужбата за управен спор не го спречува извршувањето на
управниот акт кој се оспорува. Но, за да постои основ за барање за одлагање на
извршувањето, треба да постои извршен акт, односно акт кој станал конечен во
управната постапка.
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Во конкретниот случај, тужителот бара да се одложи извршувањето на решението
на Владата на Република Македонија, Комисија за решавање на управни работи
во втор степен од областа на премерот и катастарот и запишувањето на правата
на недвижностите, со кое е поништено решението на првостепениот орган и
предметот е вратен на повторно постапување и одлучување.

Од ова произлегува дека во случајот не постои управен акт кој станал конечен и
извршен во смисла на член 270 од Законот за општата управна постапка, а со тоа
не постои ниту основ за барање за одлагање на извршување според член 14 и 15
од Законот за управните спорови.

Поради изложеното, Судот ја одби жалбата како неоснована согласно член 15
став 5 и член 51 од Законот за управните спорови во врска со член 370 став 1
точка 2 од Законот за парничната постапка.

Решение на Врховниот суд на Република Македонија, Уж.бр.75/2008 од 25.11.2008
година.
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