
Врховен суд на Република Македонија

Јавен правобранител и јавен обвинител како странки во управен
спор У.бр.1633/99

Сентенца

Во предметите во кои не бил странка во управната постапка, Јавниот
правобранител на Република Македонија може да поведе управен спор
против решението на второстепениот орган, само доколку со решението е
повреден законот на штета на субјектите што тој ги застапува врз основа на
законот.
Поради повреда на законот во корист на поединец, управен спор може да
поведе Јавниот обвинител на Република Македонија.

Образложение

Со оспореното решение е одбиен предлогот на Градежниот инспектор за
општината при Министерството за урбанизам , градежништво и заштита на
животната средина за укинување по право на надзор на одобрението за градба од
20.7.1998 година, со кое на Г.И. од с.Ф. му се одобрува адаптација на деловен
објект-стоковна куќа ул."М. Т." бб во Г.
Јавниот правобранител на Република Македонија во поднесената тужба
истакнува дека одобрението за градба од 20.7.1998 година, со кое на
инвеститорот Г.И. од с.Ф. му е одобрена адаптација на деловен објект-стоковна
куќа со катност П + 1, е издадено спротивно на член 15 и член 19 од Законот за
изградба на инвестициони објекти ("Службен весник на СРМ" број 15/90, 11/91 и
"Службен весник на РМ" број 11/94), односно дека техничката документација
(заверен проект со технички број 2 /) врз основа на која е издадено одобрението
за градба не е изработена во согласност со решението за услови за градба од
20.7.1998 година. Од овие причини ,смета дека градежниот инспектор постапил
правилно и согласно со член 36 од Законот за изградба на инвестициони објекти
кога предложил укинување на означеното одобрение по право на надзор.
Судот најде дека со оспореното решение не е повреден законот на штета на
Републиката, ниту на штета на нејзините органи, чиј застапник во имотноправните
спорови е тужителот.
Имено, според член 12 од Законот за управните спорови, тужител во управен спор
може да биде поединец, правно лице, организација, група лица, населба и слично,
што смета дека со управниот акт му е повредено некакво право или непосреден
личен интерес заснован врз закон.
Според член 2 став 5, пак, од истиот закон управен спор може да поведе Јавниот
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правобранител само кога со управниот акт е повреден законот на штета на
субјектите што тој ги застапува според законот. Според член 5 од Законот за
Јавното правобранителство ("Службен весник на РМ" број 47/97), Јавниот
правобранител ја застапува Република Македонија и нејзините органи во
имотноправните спорови.
Од овие одредби произлегува дека Јавниот правобранител на Република
Македонија во предметите во кои не бил странка во управната постапка, може да
поведе управен спор против решението на второстепениот орган само доколку со
решението е повреден законот на штета на субјектите што тој ги застапува врз
основа на законот.
Во конкретниот случај не е решавано за права и обврски во имотно-правните
односи на субјектите што ги застапува Јавниот правобранител врз основа на
законот, туку во прашање е постапка за укинување по правото на надзор на
одобрение за градење издадено на лицето Г.И. од с.Ф., па доколку со оспореното
решение е повреден законот во корист на тоа лице, управен спор би можел да
поведе јавниот обвинител (член 2 став 4 од Законот за управните спорови), а не
јавниот правобранител.

Решение на Врховниот суд на Република Македонија, У.бр.1633/99 од 29.6.2000
година.
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