
Врховен суд на Република Македонија

Заинтересирано лице - денационализација Уж.бр.78/08

Сентенца

Заинтересираното лице кое не учествувало во постапката за
денационализација, не може да бара донесување на времена мерка за
одлагање на извршување на актот за денационализација.

Образложение

Со обжаленото решение е одбиено барањето на О.Т да се донесе времена мерка
со која до донесување на одлука во управниот спор ќе се одложи извршувањето
на решението на Комисијата за денационализација од 20.10.2007 година.

Против наведеното решение тужителот изјави жалба поради погрешно утврдена
фактичка состојба и 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 извршената оцена на наводите во жалбата,
најде:

Жалбата е неоснована.

Според член 15 став 1 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.

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 да потребно
за да се избегнат потешки штетни последици или насилство што се заканува.

Во конкретниот случај, Управниот суд утврдил дека тужителот О.Т не бил странка
во постапката за денационализација во која е донесено решение од 21.10.2007
година, чие што одлагање на извршување се бара.

На основа на така утврдената состојба Управниот суд го одбил барањето за
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донесување времена мерка, со образложение дека странки во постапката според
Законот за денационализација се само барателите на денационализацијата -
поранешниот сопственик и неговите наследници и Јавниот правобранител на
Република Македонија, додека заинтересираните лица имаат можност да ги
остваруваат своите права пред надлежните судови.

Врховниот суд на Република Македонија најде дека со обжаленото решение
Законот за управните спорови е правилно примент.

Тужителот О.Т како заинтересирано лице во смисла на член 13 од Законот за
управните спорови има право да поведе управен спор против актот на
второстепениот орган, односно има својство на странка во спорот заведен пред
Управниот суд, а со тоа и право во смисла на член 15 од Законот за управните
спорови да бара донесување на времена мерка. Од таа причина барањето за
донесување на времена мерка не е отфрлено.

Но, со оглед на тоа што според член 63 став 2 од Законот за денационализација
(“Службен весник на РМ“ бр.20/98, 31/00, 42/03 и 44/07), заинтересираните лица
во постапката за денационализација имаат можност правата кон лицата на кои им
е вратен имот или платен надоместок да ги остваруваат со тужба пред надлежен
суд во рок од 5 години од правосилноста на решението за денационализација,
барањето за времена мерка правилно е одбиено како неосновано.

О.Т не учествувал во постапката за денационализација и своите права во поглед
на спорното земјиште треба да ги докажува во соодветна постапка. Од таа
причина во случајот не може да се прифати како докажана и веројатноста од
настапување на штета од членот 15 од Законот за управните спорови за
тужителот О.Т, како основ за донесување на времена мерка и одлагање на
извршувањето на решението за денационализација.

Поради изложеното, 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,
Судот ја одби жалбата како неоснована.

Решение на Врховниот суд на Република Македонија, Уж.бр.78/2008 од 9.12.2008
година.
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