
Врховен суд на Република Македонија

Оценка на законитоста на управниот спор Уж.бр.70/08

Сентенца

Со времена мерка неможе во управните спорови да се одложи од
извршување до завршување на управниот спор, кога иста таква мерка е
определена од управниот орган, а која е предмет на оценка на законитоста
на управниот спор.

Образложение

Управниот суд со обжаленото решение го одбил како неосновано барањето на
тужителот да се донесе времена мерка со која ќе се одложи извршувањето на
привременото решение од 8.04.2008 година на Комисијата за решавање на жалби
од областа на пазарот на хартии од вредност до донесување на одлука на судот
по поднесената тужба.

Против наведеното решение тужителот изјавил жалба поради погрешна примена
на Законот за управните спорови, со предлог истото да се преиначи на начин што
барањето на тужителот за донесување на времена мерка да се усвои или да се
укине и предметот со сите списи да се врати на повторно постапување пред
првостепениот суд.

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.

Видно од списите во предметот, тужителот повел управен спор против
привременото решение на Комисијата за решавање по жалби од областа на
пазарот на хартии од вредност- Скопје од 8.04.2008 година со кое привремено му
е забрането на правното лице Б. Ј да може да врши нетрговски пренос на сметка,
нетрговски пренос од сметка, оптоварување, право на глас, продавање или на
друг начин располагање на 17.000 обични акции што ова правно лице ги поседува
во сопственичката структура кај предлагачот К.К. Задолжен е Централниот
депозитар за хартии од вредност на Република Македонија веднаш по приемот на
решението да изврши запишување на забраната во акционерската книга на К.К .
Привременото решение стапува во сила со денот на неговото донесување. Со
тужбата, тужителот побарал поништување на наведеното решение, а
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истовремено истакнал и посебно барање за издавање на решение за времена
мерка со која ќе се одложи извршувањето на обжаленото решение.

Управниот суд со обжаленото решение У.број 3013/2008 од 12.09.2008 година го
одбил барањето на тужителот за издавање на решение за времена мерка. При
одлучувањето, судот образложил причини дека оспореното привремено решение
веќе било извршено, со тоа што била ставена определената забрана во
Централниот депозитар за хартии од вредност. Управниот суд од овие причини
застанал на становиште дека на веќе спроведено извршување не може да се бара
негово одлагање, бидејќи отпаднал основот за одлагање на неговото
извршување.

Врховниот суд на Република Македонија, најде дека барањето на тужителот за
определување на времена мерка со која ќе се одложи извршувањето на
привременото решение, во конкретниот случај правилно е одбиено како
неосновано, но не од причините кои ги навел Управниот суд во образложението
на обжаленото решение.

Согласно член 15 став 1 од Законот за управните спорови, ако надлежниот орган
што го донел управниот акт од член 14 од овој Закон, пристапи кон извршување на
актот до донесување на одлуката на судот, тужителот може да бара судот да
донесе времена мерка за одлагање на извршувањето на управниот акт.

При одлучувањето за основаноста на барањето, судот секогаш има предвид дали
со извршувањето на актот би му се нанело на барателот штета која тешко може
да се поправи, а одлагањето на извршувањето да не е спротивно на јавниот
интерес, ниту пак со одлагањето би се нанела поголема ненадоместлива штета на
спротивната странка.

По наоѓање на Врховниот суд на Република Македонија, суштествена причина за
неприфаќањето на барањето претставува неможноста, во случајот времената
мерка од член 15 од Законот за управните спорови, да се одлага од извршување
времена мерка (времен налог) кој во целост е предмет на управниот спор.

Секогаш, кога предмет на управниот спор е времена мерка – налог издаден од
управен орган по било кој основ според Законот за општата управна постапка,
постапката на оценката на законитоста во управниот спор, ја конзумира – опфаќа
и времената мерка од член 15 од Законот за управните спорови, а таа постапка
според оваа одредба е од времен и итен карактер.

Во случај на оправдување на времена мерка како што се предлага со барањето на
жалителот, судот би ја прејудицирал и решил и главната
управна работа што е предмет на управниот спор што е спротивно на правилата
на постапката на управниот спор.

Имајќи го предвид наведеното, следуваше жалбата на тужителот да се одбие како
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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.70/2008 од
14.10.2008 година.
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