
Врховен суд на Република Македонија

Времени мерки – одложување на извршување Уж.бр.18/08

Сентенца

Правото на поднесување на барање за времена мерка не е условено со
претходно поднесено барање, до органот кој го донел актот, за да го одложи
извршувањето.

Образложение

Управниот суд со обжаленото решение го отфрлил барањето на тужиелот за
донесување на времена мерка, за одлагање на извршување на решението на
Управата за јавни приходи регионална дирекција Б. од 03.02.2006 година до
правосилноста на пресудата во управниот спор и да се задолжи тужениот да ја
деблокира сметката на тужителот.

Против наведеното решение тужителот изјави жалба поради погрешна 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 по извршената оцена на наводите на жалбата,
најде:

Жалбата е основана.

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

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

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,
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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.

Од одредбата на членот 15 од Законот за управните спорови произлегува дека
тужителот може да поднесе предлог за времена мерка пред Управниот суд и
покрај тоа што во смисла на членот 14 од Законот за управните спорови пред
органот на управата немал поднесено барање за одлагање на извршувањето,
односно примената на членот 15 од Законот за управните спорови не е условена
со претходна примена на одредбата од членот 14 од истиот закон.

Поради наведеното , Врховниот суд на Република Македонија наоѓа дека е
погрешно стојалиштето на Управниот суд дека претпоставка за примена на членот
15 од Законoт за управните спорови е претходно користење на правото за
поднесување барање за одлагање на извршувањето на управниот акт пред
органот кој го донел решението кое се извршува.

Поради изложеното следуваше да се 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 3 од Законoт за парничната постапка.

При повторното одлучување Управниот суд треба да утврди дали се исполнети
условите за донесување на решение за врeмена мерка предвидена во членот 15
од Законот за управните спорови на основа на правилна оцена на барањето и
приложените докази.

Решено во Врховниот суд на Република Македонија на ден 15.04.2008 година под
Уж.бр.18/2008.
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