
Врховен суд на Република Македонија

Одземање патна исправа - Донесување на решение Уж.бр.65/08

Сентенца

Одземањето на патна исправа на државјанин на Република Македонија во
фукција на правилна примена на овластувањата, надлежниот орган тоа
треба да го направи со донесување на поединечно решение, а потоа да
издаде евидентна потврда.

Образложение

Управниот суд со обжаленото решение го одбил како неосновано барањето на
тужителот да се донесе времена мерка со која веднаш да му се вратат: патна
исправа издадена од ОВР С. со работна виза за С., регистарски таблици за
патничко моторно возило LJ ..., сообраќајна дозвола со сериски број ... за возило
марка Ф. и употребувано патничко моторно возило Ф. тип М. со број на шасија .
Против наведеното решение тужителот изјавил жалба поради погрешно утврдена
фактичка состојба и погрешна примена на Законот за управните спорови, со
предлог истото да се преиначи на начин што патните исправи веднаш да му се
вратат.
Во одговор на жалбата, тужениот орган предложи жалбата во целост да се одбие
како неоснована, со оглед на тоа што патната исправа издадена од ОВР С. е
вратена на Министерството за внатрешни работи на Република Македонија, Биро
за јавна безбедност, Сектор за гранични работи и миграции, Одделение за
странци и реадмисија, Сектор за странци Скопје, додека по однос на враќањето на
возилото со сообраќајната дозвола и регистарските таблички смета дека ќе се
одлучува со тужбата за управниот спор.
Врховниот суд на Република Македонија, по извршениот увид во списите на
предметот, обжаленото решение и извршената оцена на наводите во жалбата и
одговорот на жалбата, најде:
Жалбата делумно е основана.
Видно од списите во предметот, тужителот повел управен спор против решението
на Комисија за одлучување по прекршок при Царинската управа на Република
Македонија - С, од 27.08.2008 година, со кое е утврдено дека тужителот е
сторител на прекршок по член 263 став 1 точка 8 од Царинскиот закон, утврдена
му е глоба во износ од 1.500 Евра во денарска противвредност и изречена му е
посебна прекршочна мерка, одземање на стоката, предмет на сторување на
прекршокот и тоа пмв марка Ф. М. со регистарски ознаки LЈ... и број на шасија. Со
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тужбата, тужителот истакнал и посебно барање, Управниот суд да донесе
решение за времена мерка со кое да му се вратат патната исправа издадена од
ОВР С. со работна виза за С., регистарски таблици за патничко моторно возило
LJ..., сообраќајна дозвола со сериски број... за возило марка Ф. и употребувано
патничко моторно возило Ф. тип М. со број на шасија .
Управниот суд го одбил барањето на тужителот со образложение дека патната
исправа на тужителот му била одземена со потврда од 24.08.2008 година
издадена од страна на царинскиот службеник при Министерството за финансии на
Република Македонија, Царинска испостава Табановце, па бидејки тужителот не ја
платил глобата за сторениот царински прекршок. Управниот суд застанал на
становиште дека тужителот не може да бара враќање на патнатата исправа пред
истекот на рокот од 30 дена предвиден со одредбата од член 28-а став 4 од
Законот за царинската управа.
Врховниот суд на Република Македонија најде дека со обжаленото решение во
делот кој се однесува за одземањето и враќањето на патната исправа издадена
од ОВР С. , Управниот суд погрешно го применил материјалното право. При
испитувањето на условите за издавање на решение за времената мерка, судот не
ја ценел законитоста на спроведената постапка кај тужениот за одземањето на
патната исправа односно не испитал дали постојат недостатоци на спроведената
постапка кај тужениот орган.
Согласно член 2 од Законот за патните исправи на државјаните на Република
Македонија („Службен весник на РМ“ број 73/04), за патување во странство на
државјаните на Република Македонија потребна им е патна исправа утврдена со
овој закон, ако со меѓународен договор поинаку не е определено.
Според член 4 од цитираниот закон, државјанин на Република Македонија може
да има само една патна исправа од ист вид издадена од надлежниот орган на
Република Македонија.
Со одредбата од член 28 -а став 4 од Законот за изменување и дополнување на
Законот за царинската управа (Службен весник на Република Македонија број
107/08), предвидено е дека царинскиот службеник е должен да го спречи секое
заминување заради престој во странство на сторител кој нема ведаш да ја плати
изречената глоба со презентирање на потврда за платена глоба.За оваа цел
царинскиот службеник може привремено да ги одземе патната и возачката
исправа, но најдолго 30 дена, за што издава потврда пропишана со членот 37 став
5 од овој закон.
Врховниот суд на Република Македонија наоѓа дека во конкретниот случај при
одземањето на патната исправа на тужителот не била во целост запазена
постапката за одземање на патни исправи пропишана со Законот за патните
исправи на државјаните на Република Македонија. Одземањето на патната
исправа во функција на примена на овластувањата од член 28-а од Законот за
изменување и дополнување на Законот за царинската управа, надлежниот орган
требал тоа да го направи со донесување на соодветен акт - решение за
привремено одземање на патната исправа, како што во случајот било сторено со
донесувањето на решението од 27.08.2008 година за одземањето на патничкото
моторно возило Ф.М.
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Издавањето на потврда, пропишана согласно член 37 став 5 од овој закон, не
значи и акт за привремено одземање на патната исправа. Потврдата е само
административна евидентна дејност, за податоците од член 37.
Оттука, со оглед на фактот дека патната исправа не е одземена со решение од
царинскиот службеник, а веќе е истечен објективниот рок до кога може да се
одземе патната исправа според член 28-а од Законот за изменување и
дополнување на Законот за царинската управа, Врховниот суд определи времена
мерка со која спорниот правен однос го уреди за да се избегне настанување на
потешки последици за која цел на тужителот му се враќа патната исправа
издадена од ОВР С. одземена од Царинската испостава Т.
Во однос на барањето на тужителот за донесување на времена мерка за враќање
на патничкото моторно возило марка Ф.М. со сообраќајната дозвола и
регистарските таблички, Врховниот суд на Република Македонија најде дека
Управниот суд правилно го применил Законот за управните спорови и во овој дел
барањето го одбил како неосновано од причина што тужбеното барање и
барањето за времена мерка се идентични, па со одлучувањето за времената
мерка би се одлучило и за главното барање.
Имајќи го предвид наведеното, следуваше да се одлучи како во диспозитивот на
решението согласно член 15 став 5 и член 51 од Законот за управните спорови во
врска со член 370 став 1 точка 3 и член 370 став 1 точка 2 од Законот за
парничната постапка.
Решение на Врховниот суд на Република Македонија Уж.бр.65/2008 од 07.10.2008
година.
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