
Врховен суд на Република Македонија

Надлеженост на Центарот за социјални работи У.бр.10/99

Сентенца

За определување или измена на начинот на одржување на личните односи
со децата е надлежен Центарот за социјални работи, а не судот, иако во
пресудата за развод на бракот е внесена спогодбата на родителите за
одржување на лични односи со детето.

Образложение

Судот најде дека тужбата е основана.
Тужениот орган ја одбил како неоснована жалбата и нашол дека првостепениот
орган при одлучувањето не требал да го одбие барањето како неосновано, туку да
се огласи за ненадлежен за решавање по ова правно прашање, од причини што
ова прашање е во надлежност на судот. Во постапката за развод на бракот по
спогодба на странките, судот определил детето да живее по една недела
наизменично кај едниот и кај другиот родител и во таков случај, доколку странките
не се задоволни од пресудата, може да бараат измена на пресудата, но само
пред надлежниот суд, а не пред Центарот за социјална работа.
Од списите на предметот се гледа дека бракот на родителите е разведен со
пресуда П.бр.595/96, согласно со член 39 од Законот за семејството. Малолетното
дете е доделено на мајката, а во однос на видувањето на малолетната Е.,
предлагачите се согласиле истата по една недела наизменично да престојува кај
едниот и кај другиот родител, а преземањето да биде во недела најдоцна до 20
часот.
Согласно член 35 став 1 од Законот за семејството ("Службен весник на РМ"
бр.80/92, 9/96), родителското право им припаѓа подеднакво и на мајката и на
таткото, а според член 47 став 3 од овој закон, родителот со кого детето не живее,
има право и должност да одржува лични односи со своето дете.
Во случаите кога родителите на детето не живеат заедно како што е во
конкретниот случај, според член 79 став 1 од истиот закон, спогодбено го
определуваат начинот на одржување на личните односи со детето, а само кога
помеѓу нив не постои согласност, решение за тоа донесува Центарот за социјална
работа.
Согласно членот 82 од Законот, по поништување или развод на брак во однос на
вршење на родителското право и уредувањето на личните односи со децата на
родителот кај кого не се децата, Центарот ги има истите овластувања како и кога
родителите се во брак.
Согласно со член 80 од Законот, со пресудата со која се разведува бракот, судот
ќе одлучи за чувањето, воспитанието и издржувањето на заедничките деца. Ако
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родителите не се спогодиле за ова или ако нивната спогодба не одговара на
интересите на децата, судот, откако ќе прибави мислење од центарот за
социјална работа и ќе ги испита сите околности, ќе одлучи дали децата ќе останат
на чување и воспитание кај еден родител или некои ќе останат кај мајката, а некои
кај таткото или сите ќе бидат доверени на некое трето лице или установа.
Родителот на кого не му се доверени децата, има право да одржува лични односи
со нив, ако судот не определи поинаку, со оглед на интересите на децата. Судот,
по барање на еден од разведените брачни другари или центарот за социјална
работа, ќе ја измени одлуката за чување и воспитание на децата и за односите на
разведените брачни другари спрема нивните заеднички деца, доколку тоа го
бараат изменетите околности.
Од овие одредби, произлегува дека судот е надлежен да одлучува за чувањето,
воспитувањето и издржувањето на заедничките деца и за забрана на родителот,
на кого не му се доверени децата, да одржува лични односи со нив, ако тоа го
бараат интересите на децата, а не и за начинот на одржувањето на односите.
Оттука, за надлежноста на Центарот да го одредува начинот на одржувањето на
личните односи на детето со таткото, без значење е тоа што спогодбеното
решение на тие односи е внесено во пресудата за разводот на бракот и затоа по
барањето на тужителката за измена на спогодбата не е надлежен судот, туку
Центарот.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македонија, У.бр.10/99 од 9.06.1999
година.
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