
Врховен суд на Република Македонија

Брак склучен според верски обичаи У.бр.754/02

Сентенца

Доколку бракот бил склучен според верски обичаи надживеаниот брачен
другар нема право на семејна пензија.

Образложение

Тужбата е неоснована.
Од списите на предметот се гледа дека постапката за остварување право на
семејна пензија, е покрената по барање на тужителот на ден 27.04.2001 година, а
по смртта на корисникот на пензијата В.Д., одредена со решение П.бр.58884 од
15.11.1987 година, која починала на ден 3.06.2000 година.
Првостепениот орган, со решение од 3.9.2001 година го одбил барањето за
признавање право на семејна пензија, образлагајќи дека во прилог на барањето
именуваниот не доставил валиден доказ за постоење на брак склучен пред
надлежен државен орган, поради што барањето за признавање на право на
семејна пензија се одбива како неосновано, согласно член 73 од Законот.
Второстепениот орган ја одбил жалбата како неоснована, повикувајќи се на член
70 и 73 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување.
Оценувајќи ја законитоста на оспореното решение, Судот најде дека е законито.
Според член 70 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување ("Службен
весник на РМ" бр.80/93, 3/94, 14/95, 71/96 и 32/97, 24/2000, 96/2000, 5/2001 и
50/2001), семејна пензија можат да остварат членовите на семејството: 1.
брачниот другар, 2. децата (родени во брак и надвор од брак или посвоени,
посиноците кои ги издружува осигуреникот, внучињата и други деца без родители
кои ги издржува осигуреникот) и 3.родителите (таткото и мајката , очувот и
маќеата) и посвоителот, што ги издржува осигуреникот. Семејна пензија може да
оствари и брачниот другар од разведен брак, ако со судска одлука му е утврдено
право на издржување.
Според член 73 од Законот, вдовец стекнува право на семејна пензија ако: 1.до
смртта на брачниот другар наполнил 55 години живот, 2.до смртта на брачниот
другар бил неспособен за работа или таква неспособност останала во рок од 1
година од денот на смртта на брачниот другар или по 3. по смртта на брачната
другарка останало едно или повеќе деца кои имаат право на семејна пензија по
таа брачна другарка, а вдовецот ги врши родителските должности спрема тие
деца и по 4.до смртта на брачниот другар имал наполнето 50 години, кога ќе
наполни 55 години живот или ако во тие години станал неспособен за работа.
Според член 15 од Законот за семејството ("Службен весник на РМ" бр.80/92,
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9/96), брак може да склучат две лица од различен пол со слободно изјавена волја
пред надлежен орган, на начин определен со овој закон.
Во случајот, тужителот не доставил доказ за склучен брак пред надлежен орган
(граѓански брак). Правилно органите утврдиле дека венчаниот лист, за склучен
брак пред надбискупијата-Жупни уред-С. не претставува валиден доказ за
остварување право на семејна пензија. Правилна е констатацијата на органите
дека корисникот на пензијата и тужителот не склучиле брак пред надлежен орган,
што согласно цитираните законски одредби е услов за остварување право на
семејна пензија за брачните другари.
Судот ги ценеше наводите изнесени во тужбата, дека тужителот живееел во
вонбрачна заедница околу 40 години со сега покојната В.Д., до смртта на
вонбрачната другарка имал наполнето 55 години живот и бил неспособен за
работа, бидејќи имал повеќе од 77 години, но имајќи го во предвид погоре
изнесеното, дека корисникот на пензијата и тужителот не склучиле брак пред
надлежниот орган, што согласно цитираните законски одредби е услов за
остварување право на семејна пензија за брачните другари, правилно органите го
одбиле барањето за признавање право на семејна пензија.
Судот го ценеше и наводот дека согласно член 13 од Законот за семејството,
заедницата на живеење на маж и жена која не е заснована во согланост со
одредбите од овој закон (вонбрачна заедница) и која траела најмалку 1 година, е
изедначена со брачната заедница во поглед на правото на меѓусебното
издржување и имотот стекнат за време на траењето на таа заедница, па аналогно
треба да се примени за остварување право на семејна пензија, но ги оцени како
неосновани, бидејќи правото на семејна пензија, произлегува од одредбите од
Законот за пензиското и инвалидското осигурување, по кои одредби, тужителот не
стекнува право на семејна пензија.

Пресудa на Врховниот суд на Република Македонија, У.бр.754/02 од 26.04.2004
година.
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