
Врховен суд на Република Македонија

Социјална парична помош – губење на правото У.бр.919/99

Сентенца

За укинувањето на правото на социјална помош доволно е носителот на
правото да сокрие членови на домаќинството и не е битно дали тие
остварувале приходи.

Образложение

Судот најде дека оспореното решение е законито.
Според член 29 од Законот за социјална заштита ("Службен весник на РМ"
бр.50/97), лицата способни за работа и социјално необезбедени, кои според други
прописи не можат да обезбедат средства за егзистенција, имаат право на
социјална парична помош.
Поблисиките услови за остварување на правото се утврдени со Одлуката за
условите, критериумите, висината, начинот и постапката за утврдување и
остварување на правото на социјална парична помош ("Службен весник на РМ"
бр.15/98).
Според член 4 од одлуката, домаќинството го сочинуваат сите лица кои живеат во
заедница и заеднички стопанисуваат и трошат, а како членови на домаќинството
се сметаат: мажот и жената, децата, лицата кои се во роднинска или законска
врска со носителот на правото или неговиот брачен другар, лицата кои
привремено престојуваат на друго место или се на привремена работа во
странство, лица на отслужување на воениот рок и лица кои се хоспитализирани.
Според член 5 од одлуката, домаќинството го определува лицето кое ќе биде
носител на правото и кое е овластено и одговорно за постапување согласно со
оваа одлука и по правило, за носител на правото во домаќинството во кое има
вработено лице се определува вработеното лице, во домаќинство во кое има
корисник на пензија - корисникот на пензијата, итн.
Според член 16 од истата одлука, носителот на правото е одговорен за точноста и
вистинитоста на податоците содржани во барањето и доколку се утврди дека се
дадени неточни и нецелосни податоци врз основа на кои е утврдена невистинита
материјална состојба на домаќинството, правото на социјална помош веднаш се
укинува и таквото домаќинство не може да ја користи помошта за период од 24
месеци.
Во конкретниот случај, тужителот во барањето за социјална парична помош навел
дека неговото домаќинство го сочинува само тој и се определил како носител на
правото на социјална парична помош на домаќинството. Со оглед на тоа што
органот при непосредниот увид констатирал дека фактичката состојба во поглед
на тоа од колку члена се состои домаќинството на барателот била лажно
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прикажана, согласно со цитираните одредби на одлуката, правилно го укинал
правото на социјална парична помош.
При одлучувањето, судот ги имаше во вид наводите истакнати во тужбата дека
живее кај родителите само за да нема трошоци за најмување на стан и дека
неговиот татко не земал плата со месеци, но истите немаат влијание за
донесување на поинаква одлука, затоа што обврска на барателот е во барањето
точно и вистинито да ги наведе податоците кои се од влијание за утврдување на
неговата социјална и материјална состојба. Тужителот тоа не го сторил, туку го
сокрил фактот дека живее во домаќинство со своите родители.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македонија, У.бр.919/99 од
13.10.2000 година.
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