
Врховен суд на Република Македонија

Штета од извршување на оспорениот акт У.бр.1641/99

Сентенца

Во управниот спор може да се бара и надомест на штета што му е нанесена
на тужителот со извршување на актот кој се оспорува.

Образложение

Овој суд најде дека тужбата е недозволена.
Согласно член 6 од Законот за управните спорови, управниот спор може да се
води само против управен акт, со тоа што управен акт во смисла на овој закон е
акт со кој државен орган, организација или заедница во вршење на јавни
овластувања, решава за извесно право или обврска на определен поединец или
организација во некаква управна работа.
Според член 9 став 1 точка 1 од истиот закон, управен спор не може да се води
против акти донесени во работите во кои судска заштита е обезбедена вон
управниот спор.
Согласно член 11 од истиот закон, во управниот спор може да се бара и враќање
на одземените предмети, како и надомест на штета што му е нанесена на
тужителот со извршувањето на актот кој се оспорува.
Според член 30 став 1 точка 5 од наведениот закон, судот со решение ќе ја
отфрли тужбата ако утврди дека се работи за работа за која според изречна
одредба на закон не може да се води управен спор.
Од цитираните законски одредби, произлегува дека управен спор може да се води
само против конкретен управен акт, донесен во управна работа, со кој се решава
за извесно право на определен поединец или правно лице. Притоа, предмет на
оценка на управниот спор е законитоста на управниот акт.
Во конкретниот случај тужителот со тужба укажува на тоа дека потребно е да му
се изврши надомест на материјална штета поради болест здобиена како војник на
поранешната ЈНА, но не оспорува, ниту пак прилага управен акт донесен во
управна работа, со што се решава за некое негово право или правен интерес,
против кој во смисла на погоре цитираните законски одредби би можело да се
води управен спор.
Со оглед на наведеното, а имајќи го предвид дека управен спор се води за
законитост на управен акт, а во случајот тужителот со тужба не оспорува управен
акт, следуваше Судот согласно член 30 став 1 точка 5 од Законот за управните
спорови, да одлучи како во изреката на решениево.
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