
Врховен суд на Република Македонија

Основи за докажување на државјанство- Извод од матична книга
на родени У.бр.1863/99

Сентенца

4. Ако во матичната книга на родените и заклучените книги за државјани, не е
запишан податок за државјанство, тогаш податокот за државјанство содржан

во изводот од матичната книга на родените, не е основ за утврдување
државјанство на Република Македонија според досегашните прописи.

Образложение

Тужбата е неоснована.
Со оспореното решение е одбиена како неоснована жалбата на тужителот
изјавена против решението на Министерството за внатрешни работи на
Република Македонија, со кое му е одбиено барањето за прием во државјанство
на Република Македонија. Притоа, тужениот орган оценил дека првостепеното
решение е законито, од причина што тужителот не го исполнува условот за прием
во државјанство на Република Македонија согласно член 7 став 1 точка 2 од
Законот за државјанство, односно истиот нема непрекинат законски престој на
територијата на Република Македонија најмалку 15 години до поднесувањето на
барањето, бидејќи истиот првпат пријавил живеалиште во во 1984 година,
повторно на 28.4.1986 година, која лична карта е со поминат рок и неважечка, како
и со оглед на тоа што подолго време живее и работи во странство, од што
произлегува дека до поднесување на барањето на 27.1.1998 година има прекини
во престојот на територијата на Република Македонија. Воедно, тужениот орган
утврдил дека тужителот не ги исполнува ниту условите за утврдување
државјанство согласно член 26 став 1 од Законот за државјанство, па во таа
смисла постапувајќи по пресудата на Врховниот суд на Република Македонија, а
врз основа на извршениот непосреден увид во матичната книга на родените и во
заклучените книги на државјани за тужителот, утврдил дека податоците во
изводите од матичната книга на родените бр.29-16/5310 од 16.3.1984 година и
бр.29-16/14924 од 15.6.1982 година не одговараат на податоците содржани во
матичната книга на родените.
Судот смета дека оспореното решение е законито и со истото не е повреден
законот на штета на тужителот поради следното:
Имено, согласно член 26 став 1 од Законот за државјанство ("Службен весник на
РМ" бр.67/92), како државјанин на Република Македонија во смисла на овој закон
се смета лицето кое според досегашните прописи имало државјанство на
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Република Македонија.
Во конкретниот случај, од списите приложени кон предметот произлегува дека
според досегашните прописи тужителот нема државјанство на Република
Македонија. Ова, затоа што врз основа на непосредно извршениот увид во
матичната книга на родените и заклучените книги на државјани за тужителот, кој е
роден во на 20.9.1967 година е утврдено дека податокот за државјанство на
тужителот не е запишан во матичната книга на родените ниту врз основа на
пријава односно акт на надлежен орган. Во таа смисла, утврдено е дека изводите
од матичната книга на родените бр.29-16/5310 од 16.3.1984 година и бр.29-
16/14924 од 15.6.1982 година не одговараат на податоците содржани во
матичната книга на родените. Имено, податокот за државјанство забележан во
означените изводи од матичната книга на родените "СРМ- СФРЈ" за тужителот, не
се содржани во матичната книга на родените, ниту пак ваков податок е забележан
во заклучените книги на државјани за тужителот.
При ваква состојба на работите, судот смета дека оспореното решение е
законито. Ова, и во смисла на член 164 од Законот за општата управна постапка,
според кој исправата што ја издал државниот орган во границите на своите
надлежности (извод од матична книга на родени) го докажува она што во неа се
потврдува или определува, со тоа што е допуштено да се докажува дека фактите
во неа се невистинити, односно исправата не е исправно составена. И според
член 166 став 2 од Законот за општата управна постапка, ако некои факти и
околности од страна на органот што за тоа бил надлежен се веќе утврдени или се
посведочени во јавната исправа (извод од матична книга), органот што ја води
постапката ќе ги земе овие факти и околности за докажани, а кога е во прашање
стекнување или губење на права, и постои веројатност дека тие факти и
околности дополнително се измениле, или врз основа на посебни прописи треба
посебно да се докажат, службеното лице ќе бара од странката да поднесе
посебни докази за тие факти и околности или органот сам ќе ги прибави.
Постапувајќи согласно со цитираните законски одредби, а врз основа на
непосредно извршениот увид во матичната книга на родените и заклучените книги
на државјани, тужениот орган утврдил дека во матичната книга на родените и
заклучените книги на државјани за тужителот не е забележан податокот за
државјанство, па со оглед на тоа податокот содржан во изводите од матичната
книга на родените - државјанство СРМ-СФРЈ не одговара на податокот за
државјанство содржан во матичната книга на родените и заклучените книги на
државјани.
Воедно, тужениот орган утврдил дека и родителите на тужителот не се државјани
на Република Македонија според досегашните прописи, од причина што мајката
на тужителот се стекнала со државјанство на Република Македонија со
природување, согласно член 7 од Законот за државјанство, врз основа на
решение на Министерството за внатрешни работи, врачено на 26.7.1995 година
од кога истата се смета за државјанка на Република Македонија, додека неговиот
татко воопшто не е запишан во регистарот на државјани на Република
Македонија.
Исто така, судот наоѓа дека тужителот не ги исполнува ниту условите за прием во
државјанство по член 7 од Законот за државјанство. Ова, затоа што согласно член
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7 од Законот за државјанство на Република Македонија, државјанство на
Република Македонија со природување може да стекне странец ако поднел
барање за прием во државјанство на Република Македонија и меѓу другите услови
до поднесување на барањето законски да престојува на територијата на
Република Македонија непрекинато најмалку 15 години.
Во конкретниот случај, од списите приложени кон предметот произлегува дека
тужителот нема законски престој на територијата на Република Македонија
непрекинато најмалку 15 години до поднесување на барањето на 27.1.1998
година, со оглед дека истиот подолго време, односно од 1992 година живее и
работи во странство.
Имено, тужителот има статус на странец по истекот на рокот предвиден во став 2
од член 86 од Законот за движење и престој на странците ("Службен весник на
РМ" бр.36/92), па здобивајќи се со статус на странец, истиот согласно член 71 од
овој закон, бил должен да го регулира своето престојувалиште или живеалиште
според овој закон, за да се исполни условот од член 7 став 1 точка 2 од Законот за
државјанство, а тоа е да има законит престој на територијата на Република
Македонија, односно до моментот на поднесувањето на барањето за прием во
државајнство законски да престојувал на територијата на Република Македонија
непрекинато најмалку 15 години.
Од напред изложеното, произлегува дека тужителот не ги исполнува условите за
утврдување државјанство на Република Македонија согласно член 26 став 1 од
Законот за државјанство, ниту пак условите за прием во државјанство согласно
член 7 од истиот закон, поради што судот не најде основ за поинакво одлучување.
Пресуда на Врховниот суд на Република Македонија, У.бр.1863/99 од 29.3.2000
година.
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