
Врховен суд на Република Македонија

Времени мерки – Прекршочна постапка Уж.бр.48/09

Сентенца

Кога со решение во прекршочна постапка била определена глоба над 100
евра за физичко лице и над 500 евра за правно лице, во управен спор со
тужбата против тоа решение не треба да се бара донесување на времена
мерка заради одлагање на плаќањето на глобата, затоа што според член 67
став 2 од Законот за прекршоците, тужбата го одлага извршувањето до
завршување на управниот спор.

Образложение

Жалбата е неоснована.

Неоснован е наводот во жалбата за погрешна примена на Законот за управните
спорови.

Согласно член 14 став 2 и 3 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. По секое барање надлежниот орган е должен да донесе решение
најдоцна во рок од 3 дена од приемот на барањето.

Според член 15 став 1 од истиот закон, ако надлежниот орган што го донел
управниот акт од членот 14 на овој закон, пристапи кон извршување на актот до
донесувањето на одлуката на судот тужителот може да бара судот да донесе
времена мерка за одлагање на извршувањето на управниот акт.

Согласно член 67 став 1 од Законот за прекршоците (“Службен весник на РМ“
бр.62/06), против одлуката за прекршок што ја донел прекрошчниот орган може да
се поднесе тужба за поведување управен спор. Тужба може да поднесе лицето
(физичко или правно) на кого му била изречена санкцијата, неговиот законски
застапник односно бранителот, оштетениот и неговиот застапник и сопственикот
на одземените предмети во прекршочна постапка.

Според став 2 од овој член, тужбата од ставот 1 на овој член го одлага

www.pravdiko.mk



извршувањето на одлуката за плаќање на глобата, освен ако изречената глоба со
одлуката и трошоците на постапката вкупно не надминуваат за физичко лице 100
евра во денарска противвредност, за одговорно лице во правно лице, службено
лице или за трговец поединец 500 евра во денарска противвредност.

Во конкретниот случај , видно од списите на предметот, тужителот повел управен
спор против решението на тужениот од 29.06.2009 година со кое му било изречна
глоба заради сторен прекршок во износ од 500 евра во денарска противвредност,
а на правното лице му била изречена глоба во износ од 2000 евра во денарска
противвредност. Тужителот побарал од Управниот суд да донесе решение за
времена мерка со кое ќе се одложи извршувањето, бидејќи со извршувањето на
казната - глобата ќе претрпел ненадоместлива штета.

Управниот суд го одбил како неосновано барањето на тужителот за донесување
на времена мерка, од причина што утврдил дека извршувањето на казната -
глобата е одложено со самото поднесување на тужбата, што е определено со
Законот за прекршоците.

По наоѓање на Врховниот суд на Република Македонија, Управниот суд правилно
го применил Законот за управните спорови, кога
го одбил како неосновано барањето на тужителот за донесување на времена
мерка.

Согласно член 67 став 2 од Законот за прекршоците, извршувањето на казната -
глобата е одложено, кога се работи за изречена глоба која го надминува износот
од 100 евра за физичко лице, односно 500 евра за правно лице, а бидејки во
конкретниот спор се работи токму за таков случај,не постои основ за донесување
на времена мерка, односно наплатувањето на глобата е одложено по сила на
законот.

Поради тоа, Управниот суд правилно го применил Законот за управните спорови
кога го одбил како неосновано барањето на тужителот за донесување на времена
мерка, согласно со наведената законска одредба.

Судот ги ценеше и останатите наводи во жалбата, но истите се без влијание за
поинакво одлучување.

Поради наведените причини, следуваше жалбата да се одбие како неоснована,
согласно член 15 став 5 и член 51 од Законот за Управните спорови во врска со
член 370 став 1 од Законот за парничната постапка.

Решение на Врховниот суд на Република Македонија донесено на ден 14.09.2009
година под УЖ.бр.48/2009
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