ОСНОВНИОТ СУД ВЕЛЕС како првостепен суд од судијата Лидија Димова како
претседател на совет, во правната работа по тужба на тужителот И. А. од В. против тужениот
И. Д. од В., за сопственост, вредност на спорот 1.026.000,00 денари, постапувајќи по
предлогот за ослободување од плаќање на трошоци на постапката, без одржување на
рочиште, денес на ден 04.05.2016 година го донесе следното:
РЕШЕНИЕ
Предлогот на тужителот И. А. од В., за ослободување од плаќање на трошоци на
постапката - судски такси за тужба по предметот П1............... на Основен суд Велес, СЕ
УСВОЈУВА.
Тужителот И... А...... од Ве.., СЕ ОСЛОБОДУВА од плаќање на трошоци на постапката
- судски такси за тужба по предметот П1.............
Образложение
Тужителот, поднесе тужба против тужениот за сопственост, вредност на спорот
1.026.000,00 денари. Со тужбата истакна предлог за ослободување од трошоци на
постапката, приложувајќи кон тужбата Уверение за остварени приходи бр.26-1/1036 од
31.03.2016 година од содржината во кое е видно дека тужителот немал остварено приходи
како даночен обврзник во 2014 година по кои би бил оданочен, Потврда бр.2123133 од
18.04.2016 година од Центарот за вработување В... од која е видно дека тужителот има
статус на невработено лице сметано од 06.10.2014 година, Потврда од ЈУ Меѓуопштински
Центар за социјална работа В......бр.03-1/554 од 22.04.2016 година според која тужителот е
корисник на социјална помош од 03.11.2015 година и Имотен лист бр......... за КО В.......с од
кој е видно дека тужителот не е запишан како сопственик на имот.
Согласно чл.163 ст.1 од ЗПП е предвидено дека судот ќе ја ослободи од плаќање на
трошоци странката која според својата општа имотна состојба не е во можност да ги
поднесува овие трошоци без штета за својата нужна издршка и нужната издршка на своето
семејство. Според ст.2 од истиот член и закон ослободувањето од плаќање на трошоците на
постапката опфаќа ослободување од плаќање такси, ослободување од полагање на аванс за
трошоците на сведоците, вештаците, увид и за судските огласи. Според ст.3 судот може да ја
ослободи странката само од плаќање на такси ако со плаќањето на таксите значително би
биле намалени средствата од кои се издржува странката и членовите на нејзиното
семејство. Според ст.4 од истиот член и закон, при донесувањето на одлуката за
ослободување од плаќање на трошоците на постапката, судот грижливо ќе ги оцени сите
околности, а особено ќе ја земе предвид вредноста на предметот на спорот, бројот на лицата
што ги издржува странката и приходите што ги имаат странката и членовите на нејзиното
семејство. Оттука, општата имотна состојба на странката се оценува според приходите што
таа ги има, но и според приходите што ги имаат членовите на нејзиното семејство.
Во овој случај, судот имајќи ги во вид доказите кои тужителот ги достави во прилог на
предлогот за ослободување од трошоци на постапката, одлучи како во изреката на
решението. При донесувањето на одлуката судот имаше во вид дека тужителот е корисник
на социјална помош и дека нема имот, па дека со плаќањето на таксата значително би биле
намалени средствата од кои се издржува.
.
Претседател на совет -Судија
Лидија Димова
ПРАВНА ПОУКА
Против ова решение не е дозволена посебна жалба

