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Сентенца

Дополнителното запишување на смртта во матичните книги на умрените
докажана во судска постапка, се извршува по службена должност, со
доставување на правосилната судска одлука до надлежниот матичар во рок
од 15 дена од нејзината правосилност.

Образложение

Судот најде дека тужбата е основана.
Со оспореното решение одбиена е како неоснована жалбата на тужителката
изјавена против решението на Министерството за внатрешни работи- Градска
управа за внатрешни работи - С од 05.05.1999 година, со кое не се одобрува
дополнително запишување во матичната книга на умрените за град С. на фактот
смрт на лицето Н.Н. Притоа, тужениот орган оценил дека решението на
првостепениот орган е законито, од причина што согласно член 22 од Законот за
матичната евиденција, во случајов не се исполнети условите за дополнително
запишување во матичната книга на умрените, со оглед дека починатиот не е
запишан во матичната книга на родените, а условите предвидени во член 4 и 5 од
Законот за државјанство не се исполнети.
Судот смета дека со оспореното решение е повреден законот на штета на
тужителката поради следното:
Според член 22 од Законот за матичната евиденција ("Службен весник на РМ"
бр.8/95), ако раѓање или смрт се пријави по истекот на 30 дена од денот на
настанот, запишување во матична книга се врши само врз основа на решение.
Согласно член 19 став 1 од наведениот закон, прогласувањето на исчезнато лице
за умрено и смртта докажана во судска постапка се запишуваат во матичната
книга на умрените врз основа на правосилна судска одлука. Надлежниот суд ја
доставува одлуката во рок од 15 дена од правосилноста на матичарот од
матичното подрачје во кое умрениот имал живеалиште, со тоа што според став 2
на истиот член ако живеалиштето на умрениот е непознато или е во странство,
одлуката од ставот 1 на овој член судот ја доставува на матичарот на матичното
подрачје според местото на раѓање на умрениот, а ако место на раѓање е во
странство на матичарот од матичното подрачје на кое е седиштето на судот што ја
донел одлуката.
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Во конкретниот случај, од списите приложени кон предметот произлегува дека не
се одобрува дополнително запишување во матичната книга на умрените за град
С. на фактот смрт за лицето Н.Н, од причина што ова лице не е запишано во
матичната книга на родените и не се исполнети условите од член 4 и 5 од Законот
за државјанство.
Тужителката во текот на управната постапка, а и сега со тужбата укажува и
прилага доказ - правосилно решение на Основниот суд од 20.11.1998 година, за
дополнително запишување на фактот смрт на лицето Н.Н, со оглед дека не
располага со извод од матична книга на умрените за ова лице.
При ваква состојба на работите, Судот смета дека во конкретниот случај
основната правна и фактичка состојба останала непотполно утврдена. Ова,
особено ако се има предвид дека во конкретниот случај органите не го имале
предвид, а со оглед на тоа и не го примениле погоре цитираниот член 19 од
Законот за матичната евиденција, според кој во услови кога смртта е докажана во
судска постапка, дополнителното запишување во матичната книга на умрените се
запишува со правосилна судска одлука , и тоа по службена должност кога
надлежниот суд ќе ја достави одлуката до матичарот во предвидениот рок од 15
дена од правосилноста на судската одлука.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македонија, У.бр.1982/99 од 23.05.2001
година.
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