
Врховен суд на Република Македонија

Ставање под старателство на малолетно лице У.бр.741/00

Сентенца

Малолетно лице не може да се стави под старателство, доколку еден од
родителите е жив, со познато место на живеење.

Образложение

Тужбата е неоснована.
Органите ја одбиле жалбата на тужителите изјавена против заклучокот од
25.02.2000 година на Центарот за социјална работа во Г. поради тоа што донел
решение да престане старателството над лицето З.М. од Г. со стан на
улица"В.К." С. родена на ден 14.01.1983 година во Г., од мајка И.М. ,почината и
татко В.З., со двојно државјанство (Австралиско и Македонско) со место на
живеење во Австралија во градот Мелбурн , а во Македонија со стан на
улица " И.М." населба Н.Н. во С.. Истовремено го ослободил од старателската
должност старателот М.Д. роден на ден 06.04.1946 година во Г., поставен поради
отсуство на природниот родител-таткото В. З .Со донесеното решение престанало
да важи решението од 14.01.2000 година на истиот Центар.
По повод жалбата второстепениот орган донел решение со кое истата се одбива
како неоснована од причина што на 15.02.2000 година денот по донесување на
решението од Центарот за социјална работа, се јавил таткото на молелтната М.З
.,В. З. и се интересирал за старателството на малолетната М.З. Ја оспорува
законитоста на решението и истакнува дека погрешно е применето материјалното
право на штета на тужителите.
Судот најде дека оспореното решение е законито и не е погрешно применето
материјалното право на штета на тужителите.
Согласно член 14 од Законот за семејство ("Службен весник на РМ" бр.80/92 и
9/96), работите утврдени со посебната заштита и помош на семејството,
посвојување,за работите на старателство, утврдени со овој закон ги врши
Центарот за социјална работа со метод на стручноста советодавна и
советувалишна инртедисциплинарна тимска работа.
Согласно член 130 од истиот закон, Центарот за социјална работа според Законот
за општата управна постапка решава за ставање под старателство поставување и
разрешување од должност старател за обнова на овластување старател и за
правата и правните интереси на лицата под старателство и за престанокот на
старателството.
Согласно член 136 од истиот закон, старателството над малолетно лице
престанува со неговото полнолетство, со склучување на брак, со посвојување или
кога ќе престанат било кои од причините утврдени во членот 159 став 2 на овој
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Закон. Согласно членот 159 под старателство ќе се стави малолетно лице без
родителска грижа. Дете без родителска грижа е дете чии родители не се живи ,кои
се исчезнати, непознати или се со непознато живеалиште повеќе од 1 година и
дете чии родители без оглед на причините привремено или трајно не ги
извршуваат своите родителски права и должности.
Имајќи ја во предвид утврдената фактичка и правна состојба произлегува дека
органите правилно го примениле материјалното право и не е на штета на
тужителите.
Малолетната М. З. е дете на разведени родители и со пресуда за развод на
бракот од 1994 година е доверена на чување и воспитување на мајката. Таткото
на малолетната М.З , В. З. живеел и работел во Австралија. На 11.01.2000 година
Центарот добил сознание дека малолетната З. М. е останата без родителска
грижа поради смрт на нејзината мајка.Бидејќи нејзиниот татко се наоѓал во
Австралија, Центарот за да ги заштити нејзините права и интереси по обавените
разговори , оценил дека најпогодна личност за да постави старател бил вујкото на
малолетната М.З. ,која всушност цело време живеел и се грижел за мајката и
малолетната М.З.и донел решение бр.07-37/3 од 14.01.2000 година и истата е
ставена под старателство, а за старател е поставен вујкото Димитар Мелков.
На 15.02.2000 година по донесувањето на решението во Центарот за социјална
работа се јавил таткото на малолетната М.З. В.З. и се интересирал за
старателството на малолетната М.З. Таткото на малолетната бил во Република
Македонија и сака да се грижи за своето дете , а не му е одземено или ограничено
родителското право, бидејќи во суштина и не се работи за дете без родители и
родителска грижа, и немало основ на истата понатаму да и се определи старател
со тоа што органот го ослободува од старателска должност старателот М. Д. и со
тоа престанало старателството на лицето З . М. и со донесување на ова решение
престанало да важи решението од 14.01.2000 година.
Во случајот под старателство ќе се стави малолетно лице без родителска грижа, а
деца без родителска грижа е дете чии родители не се живи, кои се исчезнати ,
непознати или се со непознато живеалиште повеќе од 1 година и дете чии
родители без оглед на причините привремено или трајно не ги извршуваат своите
родителски права и должности.
Од списите на предметот , се гледа дека во случајот не се работи за дете без
родителска грижа , туку се работи за смрт на мајката, додека таткото е жив, не е
исчезнат, не е непознат и со непознато живеалиште, при такви услови не може да
продолжи со старателството, па органот со право донел решение да престане
старателството над З. М. и е ослободен од старателска должност старателот М. Д
.
Наводите во тужбата на тужителот дека, таткото не се грижел за малолетната,
немаат поткрепа во списите на предметот, поготово што малолетната има свој
стан купен од родителите во Г.,па неспорно е дека таткото на малолетната живее
во Австралија а истовремено и во Македонија на улица " И.М." бр.10 во населба
Н.Н. и е со двојно државјанство и е во контакт со малолетната на адресата каде
што е пријавен, од поседовниот лист се гледа дека тој е сопственик на куќа и двор
на парцела КП.бр.475 во катастарска општина Ѓ.П. Значи, отпаѓаат сите елементи
и не се исполнети условите за да понатаму се определува старател на малолетно
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лице и изнесените наводи во тужбата и во жалбата не се основ за поинакво
одлучување, бидејќи листата за следење на работите што ги води Центарот за
социјална работа, тој е во постојан контакт со малолетната и со Центарот.При
состојба кога еден од родителот е жив, не е непознат , е со познато место на
живеење , не е исчезнат, ги извршува своите родителски права и должности,
отпаѓаат сите елементи во смисла на член 59 со кој се става малолетно лице под
старателство.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македонија, У.бр.741/00 од 14.11.2001
година.
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