
Врховен суд на Република Македонија

Право по основ на невработеност У.бр.1854/00

Сентенца

Основач на трговско друштво во кое е и бил вработен, по престанокот на
работниот однос не се стекнува со статус на невработено лице и не може да
ги остварува правата од осигурување во случај на невработеност.

Образложение

Судот најде дека тужбите се неосновани.
Со оспорените решенија одбиени се како неосновани жалбите на тужителката ,
изјавени против заклучокот на Заводот за вработување на Република Македонија-
Биро за вработување-Б. од 14.6.2000 година и решението од 29.9.2000 година, со
кои се отфрла барањето за признавање право на паричен надоместок поради
невработеност и престанување да се води во евиденцијата како невработено
лице од 6.4.2000 година.
Од списите на предметот се гледа дека тужителката до Заводот за вработување
во Б., поднела барање за остварување право на паричен надоместок поради
невработеност, затоа што нејзиниот работен однос & престанал како технолошки
вишок во " Р.Е." од Б.
Првостепениот орган ваквото барање го отфрлил согласно член 54 став 1 алинеја
4 од Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност
("Службен весник на РМ" бр.37/97), со образложение дека тужителката е основач
на друштво со ограничена одговорност.
Тужениот орган со оспорените решенија жалбите ги одбил како неосновани,
повикувајќи се на причините од член 245 став 2 од Законот за општата управна
постапка.
Со решение од 14.6.2000 година првостепениот орган престанал да ја води во
евиденцијата на невработените лица сметано од 6.4.2000 година, согласно член
59 алинеја 3 од Законот, бидејќи е основач " Р.Е." од Б.
Тужителката во постапката по жалбите и во тужбите наведува дека како основач
на друштвото со ограничена одговорност евидира од 1995 година, поради што
смета дека членот 54 од Законот за вработување и осигурување по однос на
поднесеното барање се применува ретроактивно, затоа што споменатиот закон е
во примена од 1997 година, а таа станала основач на друштвото во 1995 година,
што значи дека таа не е основач во време на примена на овој закон.
Судот најде дека со оспорените решенија не е повреден законот на штета на
тужителката.

www.pravdiko.mk



Во случајот, неспорно е тоа дека тужителката е основач на горе споменатото
друштво со ограничена одговорност, како и тоа дека работниот однос & престанал
по основ на технолошки вишок по решение бр.03/120 од 14.4.2000 година, односно
од управителот на друштвото со ограничена одговорност. Во Заводот за
вработување, со барање се пријавила на 6.4.2000 година и побарала да оствари
право на паричен надоместок поради невработеност. Ваквото барање со заклучок
е отфрлено, со образложение дека тужителката е основач на друштво со
ограничена одговорност, а ова е услов за исклучување од правото на
остварување на паричниот надоместок поради невработеност, а согласно членот
54 став 1 алинеја 4 од Законот за вработување и осигурување во случај на
невработеност ("Службен весник на РМ" бр.37/97). Со решение на органот
согласно членот 59 алинеја 3, органот одлучил да престане да се води во
евиденцијата на невработените лица.
При ваква фактичка и правна состојба, Судот оцени дека правилно постапиле
органите кога на тужителката не & признале право на паричен надоместок поради
невработеност и престанале да ја водат во евиденцијата на невработени лица.
Според член 53 од горе наведениот закон, невработено лице во смисла на овој
закон е лице кое е пријавено во заводот, е способно и сака да работи и активно
бара работа.
Под активно барање работа во смисла на ставот 1 од овој член, се смета ако
невработеното лице редовно се пријавува во заводот во роковите утврдени со
овој закон.
Според член 54 точка 1 алинеја 4, како невработено лице не се смета лице,
сопственик или основач на трговско друштво, претпријатие или друго правно лице.
Според член 59 став 1 алинеја 3 од истиот закон, евиденцијата на невработено
лице престанува да се води ако лицето основа трговско друштво, претпријатие
или друго правно лице.
Според член 62 од истиот закон, работниците кои се во работен однос
задолжително се осигурани во случај на невработеност.
Според член 65 од истиот закон, право на паричен надоместок има невработено
лице кое било во работен однос најмалку 9 месеци непрекинато или 12 месеци со
прекин во последните 18 месеци.
Од изнесената фактичка и правна состојба, при неспорни факти дека тужителката
е основач на " Р.Е." од Б . кое својство го задржала и по престанокот на работниот
однос, правилно органите заклучиле дека таа не може да добие статус на
невработено лице во смисла на членот 53 од законот, бидејќи според членот 54
не се смета како невработено лице основач на трговско друштво.
Оттука, правилно заклучиле органите дека не се исполнети условите за
остварување на правото на паричен надоместок поради невработеност, затоа што
според членот 65, такво право има само невработено лице кое било во работен
однос најмалку 9 месеци непрекинато или 12 месеци со прекин во последните 18
месеци.
Со тоа што тужителката останала и понатаму основач на трговското друштво и не
се стекнала со статусот-невработено лице, според законот таа не може да ги
остварува правата од осигурување во случај на невработеност од овој закон, меѓу
кој според членот 64 е и правото на паричен надоместок.
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Судот ги ценеше наводите на тужителката по однос на ретроактивната примена
на законот, во смисла дека таа само е основач на трговско друштво во 1995
година, а овој закон е во примена од 1997 година, но најде дека тие се
неосновани.
Со Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност ("Службен
весник на РМ" бр.37/97), престана да важи Законот за вработувањето ("Службен
весник на СРМ" бр.32/87, 18/89, 36/89 и 17/91 и "Службен весник на РМ" бр.36/91,
12/93 и 78/93), а тужителката барањето за остварување на правото го поднела на
6.4.2000 година, што значи во време на важење и примена на Законот за
вработување и осигурување во случај на невработеност. Стекнувањето на
својството основач на трговско друштво кое е сторено во 1995 година по други
прописи, не значи и право да се применува закон кој важел во тоа време, а се
однесува на правата од невработеност.
Правата кои тужителката бара да ги оствари се решаваат по законот кој е во
примена кога дошло до престанокот на работниот однос, што значи дека во
случајот не се работи за започната постапка или стекнато право по прописите кои
престанале да важат со донесувањето на Законот за вработување и осигурување
во случај на невработеност.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македонија, У.бр.1854/00 од 30.01.2002
година.
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