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Времени мерки – Вообичаени животни критериуми и сваќања
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Сентенца

Законската формулација „штета која тешко би можела да се поправи“ треба
да се цени и решава во секој конкретен случај, според вообичаените
животни критериуми и сваќања.

Образложение

Со обжаленото решение е одбиено како неосновано барањето на тужителите М.В,
П.К, И.К и Г.К, сите од С. да се дозволи времена мерка со која на А.К, Т.Ш и А.К,
сите од С, ќе им се забрани трансформирањето на правото на земјиштето на
КП.бр... во вкупна површина од ...м2КО Н.

Против наведеното решение тужителите поднесоа жалба поради погрешна
примена на Законот за управните спорови, со предлог решението да се укине.

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

Жалбата е неоснована.

Тужителите повеле управен спор против решението на Министерството за
финансии од 2.11.2007 година, со кое земјиштето предмет на спорот им останува
на трајно користење на А.К, Т. Ш и А.К. Со истата тужба е оспорено и решението
на Државниот завод за геодетски работи - Сектор за катастар на недвижности
Скопје од 4.08.2008 година, со кое во листот Г на катастарот се запишуваат со
право на користење на спорното земјиште лицата А.К, Т.Ш и А.К.

Со посебен поднесок тужителите побарале судот да донесе решение за времена
мерка со кое ќе се одложи извршувањето на решението од 2.11.2007 година и на
наведените лица ќе им се наложи да не вршат упис на правото на спорното
земјиште, ниту да го оттуѓат или пренесат на трети лица до завршувањето на
управниот спор.

Управниот суд со обжаленото решение барањето го одбил како неосновано, со
образложение дека барањето за времена мерка не може да се насочува кон
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физички лица.

Врховниот суд на Република Македонија, најде дека барањето за донесување на
времена мерка е неосновано, поради тоа што во случајот штетата која би
настанала за тужителите со извршувањето на актот не е од таков карактер што
тешко би можела да се поправи. Со тоа нема законски основ со времена мерка на
наведените лица да им се наложи да не вршат упис во катастарот на свое име
според оспореното решение.

Уписот во катастарските книги на име на лицата А.К, Т.Ш и А. К не претставува
штетна последица која во иднина тешко би можела да се поправи во смисла на
член 15 од Законот за управните спорови, со оглед на тоа што доколку тужителите
успеат во управниот спор, ќе имаат можност да извршат упис на земјиштето на
свое име, без оглед на тоа дали овие лица веќе извршиле упис на свое име со
извршување на оспорениот акт.

Поради тоа судот ја одби жалбата како неоснована и одлучи како во изреката на
решението согласно со 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.7/2009 од 6.03.2009
година.
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