ОСНОВНИОТ СУД ВЕЛЕС, како првостепен суд од судијата Лидија Димова како
претседател на совет, во правната работа по тужба на тужителката С. Д. од В. против
тужените Т. Д., Н. Д. и Р. Д., сите од В., за поништување на договор, вредност на спорот
40.000,00 денари, постапувајќи по предлогот на тужителката за ослободување од плаќање
на трошоци на постапката - судски такси за тужба, без одржување на рочиште, денес на ден
16.09.2015 година го донесе следното:
Р Е Ш Е Н И Е
1.Предлогот на тужителката С. Д. од В. за ослободување од плаќање на трошоци на
постапката - судски такси за тужба во предметот П4........... на Основен суд Велес, СЕ
УСВОЈУВА.
2.Тужителката С.Д. од В........ СЕ ОСЛОБОДУВА од плаќање на трошоци на постапката
– судски такси за тужба во предметот П......
О б р аз л о ж е н и е
Тужителката С. Д. од В.поднесе тужба против тужените Т. Д., Н. Д. и Р. Д., сите од В, за
поништување на договор, вредност на спорот 40.000,00 денари. Со тужбата предложи судот
да ја ослободи од плаќање на трошоци на постапката - судски такси за тужба, од причина
што таа била невработено лице и не била корисник на паричен надоместок. Наведе дека
била разведена и дека не остварувала приход и дека немала никаков имот од кој би
остварувала некаков приход. Како доказ кон предлогот приложи Потврда издадена од
Агенција за вработување на Република Македонија - Центар за вработување В... бр.2058251
од 08.07.2015 година и Уверение за остварени приходи издадено од Министерство за
финансии - УЈП В......... бр.25-4/3535 од 08.07.2015 година.
Согласно чл.163 ст.1 од ЗПП судот ќе ја ослободи од плаќање на трошоците на
постапката 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.3 од истиот член и закон 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.
Согласно чл.13 ст.1 од Законот за судски такси е предвидено дека судот ќе ја
ослободи од плаќање такса странката ако со плаќањето на таксата значително би биле
намалени средствата од кои се издржува странката или членовите на нејзиното семејство.
Во конкретниот случај, од доказите приложени кон предлогот за ослободување од
трошоци на постапката судот утврди дека тужителката не остварува приход ниту по еден
основ, како и тоа дека истата не поседува имот од кој би остварувала дополнителни
приходи, па дека истата не е во можност да ги поднесува овие трошоци без штета за својата
нужна издршка.
Од сите овие причини следуваше судот согласно чл.263, а во врска со чл.163 од ЗПП
и чл.13 од ЗСТ, да одлучи како во изреката на решението.
.

ПРАВНА ПОУКА

Против ова решение не е дозволена жалба.

Претседател на совет
Судија
Лидија Димова

