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Сентенца

Барањето за времена мерка не може да се однесува на акт кој не е оспорен
со тужбата за управен спор

Образложение

Со обжаленото решение е одбиено барањето на тужителите за донесување на
времена мерка со која ќе се наложи одлагање на извршувањето на одобрението
за градба од 30.11.2005 година издадено од Општина К.К.В, до конечно
завршување на управниот спор.

Против наведеното решение тужителите изјавија жалба поради погрешно
утврдена фактичка состојба и порешна 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 членот 15 став 1 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 тужителите повеле управен спор против решението на
Владата на Република Македонија - Комисија за решавање во втор степен од
областа на денационализацијата од 23.04.2007 година со кое е отфрлена како
ненавремена нивната жалба изјавена против решението на Комисијата за
одлучување по барања за денационализација за општините Г. Б и К. В од
16.02.2004 година со кое им е определен надоместок за денационализиран имот
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во износ од 2.905.750,00 денари.

Со посебно барање од 30.04.2008 година тужителите побарале да се донесе
времена мерка со која ќе се одложи извршувањето на одобрението за градба од
30.11.2005 година издадено од единицата за локална самоуправа на Општината
К.В, до конечното завршување на управниот спор со тоа што ќе им се забрани на
корисникот на градежното земјиште К.К ДОО К. да располага со недвижниот имот,
а на изведувачот на градежните работи Ж. ДООЕЛ С. да врши градежни работи на
катастарската парцела предмет на спорот за денационализација.

Управниот суд го одбил како неосновано барањето за донесување на времена
мерка, со образложение дека барањето за донесување на времена мерка се
однесува на управен акт – одобрение за градбаод 30.11.2005 година а управниот
спор се однесува на решение за денационализација од 23.04.2007 година, и
времената мерка може да се однесува само на оспореното односно
првостепеното решение во конкретниот управен спор.

Врховниот суд на Република Македонија најде дека со обжаленото решение
законот за управните спорови е правилно применет. Со одредбата од членот 15 е
предвидено дека судот може да донесе времена мерка за одлагање за
извршување на управниот акт, односно вемено да ја уреди состојбата во однос на
спорниот правен однос заради избегнување на потешки штетни последици.

Времената мерка се однесува само на управните акти по повод кои што е поведен
управниот спор, а не и на управните акти кои произлегуваат од друг основ.

Со оглед на тоа што со времената мерка се бара одлагање на извршување на
управен акт за одобрение на градба, а управниот спор е поведен против управен
акт за денационализација, Управниот суд правилно го одбил барањето за
донесување на времена мерка.

Поради изложеното согласно член 15 став 5 и 51 од Законот за управните спорови
во врска со член 370 став 1 точка 2 од Законот за парничната постапка се одлучи
како во изреката на решението.

Решено во Врховниот суд на Република Македонија на ден 01.07.2008 година под
Уж.бр.28/08.
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