
Утврдување на одговорност за надомест на штета по член
166 од ЗОО

22.02.2011

Oдделот за граѓански дела на Врховниот суд на Република Македонија, согласно
членот 90 став 3 од Законот за судовите (“Сл.весник на РМ“ бр.58/2006, 35/2008,
150/2010), членот 160 став 3 од Судскиот деловник (“Сл. весник на РМ“
бр.71/2007) и членот 46 став 2 од Деловникот за работа на Врховниот суд на
Република Македонија, расправајќи за правно прашање од интерес за работата на
сите совети во судот и уедначување на судската пракса, на седницата одржана на
ден 22.02.2011 година, го усвои следното:

П Р А В Н О М И С Л Е Њ Е

Утврдувањето на одговорноста, видот, обемот и висината на штетата настаната
во смисол на одредбата од членот 166 “Одговорност поради терористички акти,
јавни демонстрации или манифестации“ од Законот за облигационите односи, се
определува согласно оваа одредба и другите одредби од истиот закон од одделот
2, насловен – Причинување на штета, од членот 141 до членот 198.

О б р а з л о ж е н и е

Како последица од воениот конфликт што се случи во Република Македонија во
2001 година, одредени физички и правни лица претрпеа материјална штета. За
остварување на правото на надоместок на штетата, оштетените поднесоа тужби
до Основните судови во Република Македонија, против државата Република
Македонија, врз основа на членот 166 став 1 од Законот за облигационите односи.

По поднесените тужби, судовите во Република Македонија, во сите истанци
(Основни, Апелациони и Врховниот суд), донесуваа пресуди со кои во целост или
делумно ги усвојуваа тужбените барања на тужителите, утврдувајќи дека
тужената Република Македонија е одговорна за надомест на штетата согласно
наведената законска одредба.
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Меѓутоа, во судската пракса се изрази различен став за тоа дали “висината на
надоместокот на штетата “ треба да се утврдува според одредбите од Законот за
облигацините односи, или според одредбите од Одлуката за донесување на
единствена методологија за процена на штетите од елементарни и други непогоди
(“Сл. Весник на РМ“ бр.75/2001).

Одредбата од членот 166 од Законот за облигационите односи (“Сл.весник на РМ“
бр.18/01, 78/01, 4/02, 59/02, 5/03, 84/08 и 81/09), во структурата на Законот е
поместена во оддел 2, насловен “Причинување на штета”, отсек 6, со наслов
”Посебни случаи на одговорноста” со поднаслов “Одговорност поради
терористички акти, јавни демонстрации или манифестации”.

Според ставот 1 од овој член, за штета настаната од смрт, телесна повреда или
оштетување, односно уништување на имотот на физичко или правно лице, поради
акти на насилство или терор, како и при јавни демонстрации и манифестации
одговара државата. Според ставот 2, организаторите, учесниците, поттикнувачите
и помагачите во актите на насилство или терор, во јавните демонстрации и
манифестации, што се насочени кон подривање на уставното уредување немаат
право на надомест на штета според оваа основа. Согласно ставот 3 пак, државата
има право и обврска да бара надомест на исплатениот износ од лицето кое ја
предизвикало штетата, а според ставот 4 од овој член, тоа право застарува во
роковите пропишани за застареност на побарувањата за надомест на штета.

Од содржината и анализата на оваа одредба, произлегува дека со неа се уредува
прашањето за одговорноста на државата за надомест на штета, што ја претрпеле
физичките и правните лица, а што настанала ”поради акти на насилство или
терор, како и при јавни демонстрации и манифестации” потоа, прашањето за
околностите/случаите, во кои се исклучува одговорноста на државата за надомест
на штета, како и нејзиното право и обврска да бара надомест на исплатениот
износ од лицето кое ја причинило штетеата и на крај, одредување, дека тоа право
застарува во роковите пропишани за застареност на побарувањата за надомест
на штета.
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Од изнесеното, недвојбено се констатира дека одредбата од членот 166 од
Законот за облигационите односи, не содржи овластување-правен основ, Владата
на Република Македонија, со подзаконски акт да ја доразработи оваа одредба
заради нејзина примена.

Оттука, покрај другите елементи за одлучување за надомест на штетата од членот
166 став 1 од Законот за облигационите односи,како што се- видот и обемот на
штетата, исто така, и за нејзината висина,судовите се овластени и обврзани да
одлучуваат според одредбите содржани во Законот за олигационите односи, како
единствено меродавно право.

Ова, бездруго значи, дека за утврдување на висината на штетата во овој
вид спорови, нема правен основ, и затоа неможе висината на штетата да се
утврдува согласноOдлуката за донесување на единствена методологија за
процена на штетите од елементарни и други непогоди, како подзаконски пропис,
Владата на Република Македонија ја има донесено врз основа на член 36 став 3
од Законот за Владата на Република Македонија (“Сл.весник на РМ“ бр.59/00), а
во врска со членот 5 и член 15 од Законот за статистика (“Сл.весник на РМ“
бр.54/97) – во понатамошниот текст Одлуката.

Понапред изнесените причини за немеродавноста на Одлуката, при
утврдување на висината на штетата во предметниот вид спорови, дополнителна
поткрепа наоѓаат и во констатацијата дека целата содржина на Одлуката е така
структурирана, што детално ги уредува прашањата за: намената на
методологијата со детализирање на поимите на елементарни и други непогоди;
целите на процената; предмет на процената; единиците за кои се врши
процената; организаторите на работите за процена на штетите; основните
принципи за процена на штетите; видот и облигиците на шифрираните обрасци и
табелите на кои се врши процената и нивното доставување до локалната
самоуправа и Државниот завод за статистика; како и други технички прашања од
значење за проценување на штетата и конечно и најважно, како една од задачите
на Републичката комисијата е одредено “збирниот извештај за проценетите штети
на територијата на Републиката го доставува до Владата на Република
Македонија, заедно со предлози на мерки што треба да се превземат за
отстранување или ублажување на последиците од штетите“. Оттука, следи да се
заклучи, дека Одлуката уредува други прашања и служи за остварување на други
цели и потреби на Владата на Република Македонија,а нема функција на
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доразработка на одредбата од членот 166 од Законот за облигационите односи,
заради нејзина примена.

Конечно, во Одлуката, никаде не е определено дека истата ќе се
применува и при утврдување на штетите во судските спорови за надомест на
штета од членот 166 од Законот за облигационите односи, што е целосно
исправно и е во согласност со уставниот принцип за владеење на правото и
поделбата на државната власт на законодавна, извршна и судска (член 8 став 1
алинеа 3 и 4 од Уставот на Република Македонија).

Принципот на поделбата на власта, посебно е Уставно нормиран во
членот 68 став 1 алинеја 2 од Уставот на Република Македонија во кој е одредено
дека Собранието на Република Македонија донесува закони и дава автентично
толкување на законите, како, и во членот 91 став 1 алинеја 1 и 5,во кој е одредено
дека Владата на Република Македонија – ја утврдува политиката на
извршувањето на законите и другите прописи на Собранието и одговара за
нивното извршување; и

донесува уредби и други прописи за извршување на законите, а Амандманот ХХV
на Уставот на Републка Македонија,определува дека судската власт ја вршат
судовите и дека судовите се самостојни и независни. Судовите судат врз основа
на Уставот и законите и меѓународните договори ратификувани во согласност со
Уставот.

Од сето понапред изнесено, следуваше да биде усвоено правното
мислење.

Оддел за граѓански дела

на Врховниот суд на Република Македонија
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