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Сентенца

За досудување на времена мерка во управните спорови, секогаш е потребно
постоење на веројатност од настанување на штета или потреба од времено
уредување на состојбата на спорниот правен однос, но тие секогаш мора да
произлегуваат од поединечниот управен акт кој се оспорува во управниот
спор.

Образложение

Управниот суд со решение го одбил барањето на тужителкатата да се издаде
времена мерка со која на тужениот орган да му се забрани во иднина да презема
било какви дејствија на земјиштето -предмет на враќање во сопственост или со
истото на кој било начин да се располага, се до правосилно окончување на
постапката.

Против наведеното решение тужителката изјавила жалба, поради погрешна
примена на Законот за управните спорови, со предлог истото да се преиначи на
начин што да се донесе времена мерка согласно Законот за управните спорови.

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.

Согласно член 15 став 1 и став 2 од Законот за управните спорови, ако
надлежниот орган што го донел управниот акт 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. 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 и штетни последици
или насилство кое се заканува.

За донесување на времена мерка во управните спорови потребно е постоење на
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веројатност од настанување на штета или потреба од времено уредување на
состојбата на спорниот правен однос, но тие секогаш мора да произлегуваат од
поединечниот управниот акт кој се оспорува.

Во конкретниот случај, жалителката барала уредување на состојбата на спорниот
правен однос во вид на забрана за преземање на идни дејствија на земјиштето,
предмет на враќање во сопственост.

Решението на Државниот завод за геодетски работи од 14.07.2008 година е
поединечен управен акт од кој не произлегува веројатност за настанување на
штета за тужителката или пак потреба за поинакво уредување на состојбата на
спорниот правен однос. Со предложената времена мерка, тужителката со ниту
еден доказ не го поткрепува фактот дека извршувањето на решението ќе
предизвика ненадоместлива штета, а ниту наведува према кого мерката би
дејствувала како забрана со цел да се заштити нејзината сопственост. Таква
времена мерка во правен основ од член 14 и член 15 од Законот за управните
спорови неможе да биде поставена. Времените мерки секогаш мора да имаат свој
основ како можност за настапување на штета која тешко би можела да се поправи,
а таа да произлегува од поединечниот управен акт кон чие извршување органот
кој го донел, пристапил.

Оттука, како и во жалбата, жалителката ја истакнува истата основа на времена
мерка, Врховниот суд на Република Македонија не ја прифати и во целост се
согласува со причините кои Управниот суд ги образложува во оспореното
решение.

Решение на Врховниот суд на Република Македонија, Уж.бр.76/2008 од 2.12.2008
година.
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