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Сентенца

Времето поминато во работен однос во странство после 1.1.1973 година, не
може да се смета во пензиски стаж на товар на Фондот за пензиското и
инвалидското осигурување

Образложение

На тужителот му е признато право на сразмерен износ на пензија за стаж од 34
години 1 месец и 3 дена што паѓаат на товар на Фондот за пензиското и
инвалидското осигурување и стажот остварен во Чешка од 28.8.1950 до 15.2.1956
година во траење од 6 години, 5 месеци и 17 дена, според Југословенско-чешката
конвенција за социјално осигурување. Со решението е одлучено оваа пензија да
се исплаќа до склучување на таква конвенција со Русија.
Од списите на предметот се гледа дека во пензиски стаж, врз основа на кој може
да оствари право на пензија на товар на Фондот за пензиското и инвалидското
осигурување, признато му е времето од 14.3.1957 до 31.12.1972 година, остварен
во поранешната СССР и стажот остварен во Македонија од 1.6.1981 до 31.12.1992
година.
Во жалбата и тужбата тужителот го оспори решението и побара во стаж да му се
пресмета и времето од 1.7.11973 до 25.8.1980 година, кој исто така го остварил во
поранешната СССР, а кој бил евидентиран во работната книшка издадена од таа
земја.
Ценејќи ја законитоста на оспореното решение, судот најде дека тоа се заснова на
правилна примена на материјалното право, затоа што времето поминато во
осигурување од 1973 до 1980 година во странство, не може да се смета во стаж
на осигурување по прописите за пензиското и инвалидското осигурување.
Според член 117 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување на
Македонија ("Службен весник на РМ" бр.80/93, 14/95, 71/96 и 32/97), во пензиски
стаж во смисла на овој закон врз основа на кој се здобиваат и остваруваат
правото од пензиското и инвалидското осигурување се смета: 1. Времето
поминато во осигурување кое според одредбите на овој закон се смета во стаж на
осигурување и 2. Времето поминато во осигурување до денот на почетокот на
примената на овој закон што според прописите што важеле до тој ден, се смета во
пензиски стаж. Ставот 1 од овој член се однесува на осигурениците кои во смисла
на овој закон се сметаат за осигуреници, а тоа е уредено со членот 11 до 15 од
законот и се однесува на стажот остварен до влегувањето во сила на овој закон.
Ставот 2 се однесува на стажот остварен до денот на почетокот на примената на
овој закон.
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Во смисла на оваа одредба, а по поранешните прописи, времето на осигурување
во странство, а кој може да се смета при утврдувањето на пензијата било
последен пат регулирано со одредбата од член 48 од Законот за пензиското и
инвалидското осигурување на Македонија ("Службен весник на СРМ" бр.44/72,
26/73, 36/76, 42/77, 39/78 и 6/79).
Според оваа одредба на југословенските државјани, кои со соодветни исправи ќе
докажат дека кај странски носител на пензиско и инвалидско осигурување се
здобиле со право на старосна пензија, семејна или инвалидска пензија или
инвалиднина, а тоа право не може да го остварат поради тоа што од земјата во
која тоа право е здобиено не се вршат такви плаќања во Југославија, им припаѓа
право на привремена пензија или инвалиднина во висина, која според
југословенскиот пресметковен курс за валутата на односната земја одговара на
висината на пензијата или инвалиднината од таа земја.
При таква состојба органите на тужителот правилно му признале право на
привремена пензија за стажот остварен во СССР, но најкасно до 1972 година
затоа што оваа одредба ги регулирала настанатите односи до 1972 година и тоа
со признавање на привремена пензија и не ги регулира односите што настанале
потоа. Ова и затоа што одредбата од член 160 став 3 од Основниот закон за
пензиско и инвалидско осигурување, со која во посебен стаж се сметаше времето
од работен однос остварен во странство, престана да важи на 1.1.1973 година, од
кога се применува Законот за основните права од пензиското и инвалидското
осигурување ("Службен лист на СФРЈ" бр.35/72).

Пресуда на Врховниот суд на Република Македонија, У бр.165/99 од 27.9.2000
година.

www.pravdiko.mk


