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Сентенца

Ако актот чие одлагање на извршување се бара, во време на одлучувањето
по барањето за времена мерка е веќе извршен, не постои основ за
донесување на времена мерка.

Образложение

Со обжаленото решение предлогот за донесување на времена мерка со кое ќе се
одложи извршувањето на решението на Одделението за премер и катастар Б. од
4.4.2006 година е одбиен како неоснован.

Против наведеното решение тужителите изјавија жалба поради 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.

Во конкретниот случај, со решението на Одделението за премер и катастар Б. од
4.4.2006 година е определено да се изврши измена во катастарската евиденција
во КО Н., така што како носители на сопственост на КП.бр... во место викано Ч. ќе
се запишат Б, С и Н. Р сите од Б, а измената се врши на основа на пресудата на
Основниот суд во Б.
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Со оглед на тоа што Управниот суд неспорно утврдил од изјавите на тужителите
дека извршувањето на тоа решение веќе целосно е спроведено, Управниот суд во
смисла на наведената законска одредба правилно го одбил барањето за
донесување на времена мерка, со оглед на тоа што основот за донесување на
времена мерка отпаднал поради фактот што извршувањето на решението во
целост е спроведено.

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

Решение на Врховниот суд на Република Македонија Уж.бр.12/2008 од 5.05.2008
година.
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