
Врховен суд на Република Македонија

Почеток на извршување Уж.бр.79/08

Сентенца

Извршноста на одлуката на Владата на Република Македонија како општ акт
со кој се уредуваат конкретни односи на правните лица, настанува со денот
на нејзиното објавување во Службен весник на Република Македонија, а со
тоа се определува и правен однос кој значи почеток на извршувањето исто
како и кај поединечните конечни и извршни управни акти.

Образложение

Со обжаленото решение, Управниот суд го одбил како неосновано, барањето на
тужителот да се донесе времена мерка со која да се одложи извршувањето на
одлуката на Владата на Република Македонија од 21.10.2008 година до
завршување на управниот спор и времено да се уреди состојбата во однос на
спорниот правен однос.

Против наведеното решение, тужителот изјавил жалба поради суштествени
повреди на одредбите од Законот за управните спорови и погрешна примена на
материјалното право со предлог обжаленото решение да се приначи на начин што
барањето за времена мерка во целост да се уважи.

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

Жалбата е основана.

Видно од списите во предметот, тужителот повел управен спор против одлуката
на Владата на Република Македонија од 21.10.2008 година, со која е наложено на
Центарот за стручно оспособување и преквалификација -С. да го ослободи
деловниот простор кој му бил доделен на користење со одлука на Владата од 23.
02.1999 година и истиот да го врати на користење на Агенцијата за вработување
на Република Македонија - Центар за вработување - С.. Со тужбата за управен
спор, тужителот истакнал и посебно барање, Управниот суд да донесе времена
мерка со која да се одложи извршувањето на оспорената одлука и времено да се
уреди состојбата во однос на спорниот правен однос.

Управниот суд, го одбил барањето на тужителот за издавање на времена мерка
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како неосновано со образложение дека тужителот не го сторил веројатно
настапувањето на ненадоместливата штета како и дека не е пристапено кон
извршување на оспорениот управен акт. Управниот суд нагласил дека рокот од 30
дена определен со оспорената одлука е париционен рок во кој тужителот може
доброволно да ја изврши обврската, а доколку тоа не го стори, органот може да
пристапи кон извршување со донесување на заклучок за дозволување на
извршувањето.

Во оценка на оспореното решение, Врховниот суд на Република Македонија, најде
дека Управниот суд погрешно пристапил и донел погрешни заклучоци во поглед
на основите на времената мерка кои биле истакнати во барањето на тужителот.

Согласно член 2 став 4 од Законот за управните спорови, во управен спор, судот
одлучува и против поедениечни акти на органите на државната управа, Владата,
други државни органи, општините и градот Скопје, организации утврдени со закон
и на правни и други лица во вршење на јавни овластувања (носители на јавни
овластувања) кога за решавање во втор степен против таков акт не е обезбедена
друга правна заштита.

Согласно член 14 став 2 од Законот за управните спорови, по барање на
тужителот, кога извршувањето на управниот акт би му нанело штета која тешко би
можела да се поправи, а одлагањето на извршувањето не му е спротивно на
јавниот интерес, ниту со одлагањето би и се нанела поголема ненадоместлива
штета на спротивната странка, органот чиј акт се извршува може да го одложи
извршувањето.

Според член 15 став 1 од цитираниот закон, 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.

Врховниот суд на Република Македонија, наоѓа дека причините дадени во
оспореното решение дека тужителот не ја докажал веројатноста од настанување
на ненадоместлива штета се непоткрепени и неразбирливи. Напротив, јасно е
дека со извршувањето на оспорената одлука на Владата на Република
Македонија од 21.10.2008 година ќе настапат штетни последици за тужителот.
Предавањето на деловниот објект на Агенцијата за вработување, за тужителот ќе
значи престанок на дејноста која ја обавува и отпуштање од работа на
вработените лица, а од друга страна од приложените докази произлегува дека е
во тек судска постапка за докажување на сопственост на тужителот на ... м2 од
предметната деловна просторија.

Врховниот суд на Република Македонија, укажува дека во оспорената одлука на
Владата како општ акт со кој се уредуваат конкретни односи на правните лица,
нејзината извршност согласно член 5 од истата е определена наредниот ден од
денот на објавувањето во Службен весник на Република Македонија што
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подразбира правен однос кој значи извршување на актот.

Од овие причини, Врховниот суд на Република Македонија најде дека барањето
на тужителот е основано и определи времена мерка која има за цел одложување
на извршувањето на оспорената одлука на Владата за да се избегнат потешки
последици за тужителот до завршувањето на управниот спор поведен пред
Управниот суд Скопје.

Имајќи го предвид изложеното, согласно член 15 став 5 и член 51 од Законот за
управните спорови во врска со член 370 став 1 точка 3 од Законот за парничната
постапка, Судот одлучи како во изреката на решението.

Решение на Врховниот суд на Република Македонија, Уж.бр.79.2008 од 18.12.2008
година.
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