
Врховен суд на Република Македонија

Основи за докажување на државјанство У.бр.1504/00

Сентенца

Патна исправа издадена по влегувањето во сила на Законот за патните
исправи на државјаните на Република Македонија, претставува основ за
докажување државјанство на Република Македонија.

Образложение

Судот најде дека тужбата е основана.
Со оспореното решение одбиена е како неоснована жалбата на тужителите
изјавена против решенијата на Министерството за внатрешни работи на
Република Македонија двете од 09.12.1998 година и со кои на тужителите им е
одбиено барањето за прием во државјанство на Република Македонија, согласно
член 7 и 9 од Законот за државјанство на Република Македонија.
Судот смета дека основано се оспорува законитоста на решението на тужениот
орган, од причина што при донесување на истото не се почитувани правилата на
постапката.
Во конкретниот случај почитувањето на правилата на постапката се однесува на
примената на член 62 од Законот за управните спорови, кој во услови кога судот
ќе поништи акт против кој бил поведен упрвен спор, покрај обврската за
донесување нов управен акт во точно определен рок, предвидува врзаност на
органот со правните сфаќања и забелешките на судот.
Од списите приложени кон предметот, а на што основано се укажува во тужбата,
произлегува дека при донесување на оспореното решение тужениот орган не се
придржувал кон напатствијата на Судот дадени во пресудата У.бр.1804/99 од
10.05.2000 година.
Имено, од извршената проверка во евиденцијата за живеалиште на
Министерството за внатрешни работи-Управа за внатрешни работи, органите на
управата утврдиле дека тужителот А.А . првпат се пријавил за жител на град С. во
1986 година, а тужителот Б.А. на 28.07.1988 година, но имајќи предвид дека
истите подолго време живеат во Н.Н. оцениле дека во моментот на
поднесувањето на барањата за прием во државјанство на 27.11.1998 година,
односно 23.11.1998 година, истите немаат законски престој на територијата на
Република Македонија непрекинато најмалку 15 години. Воедно, органите
утврдиле дека тужителот А.А. не го исполнува ниту условот предвиден во член 9
од Законот за државјанство, по основ на брак, од причина што според изводот од
матичната книга на венчаните од 12.11.1998 година, се потврдува дека тужителот
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склучил брак со државјанка на Република Македонија на 29.11.1997 година, од
што произлегува дека истиот до поднесувањето на барањето на 27.11.1998
година, не е во брак со државјанин на Република Македонија, најмалку 3 години.
Притоа, органите воопшто не го ценеле фактот, на кој се укажува во означената
судска пресуда, дека тужителите располагаат со патни исправи издадени на
09.01.1995 година, а со оглед на тоа не ги имале предвид ниту одредбите од член
23 став 1 од Законот за државјанство, поврзано со член 28 од истиот закон, кои
предвидуваат дека државјанството на Република Македонија се докажува со
важечка лична карта или патна исправа, со тоа што одредбата од овој член (23
став 1 ) ќе се применува по замената на личните карти и патните исправи
издадени до влегувањето во сила на овој закон. Во оваа смисла, Судот наоѓа дека
при донесување на оспореното решение органите не ја имале предвид и
одредбата од член 135 од Законот за општата управна постапка, според која пред
донесувањето на решението ќе се утврдат сите факти и околности што се од
значење за решението и на странките ќе им се овозможи да ги остварат своите
права и правни интереси. Исто така, во законот дадена е можност со член 136
став 1, службеното лице што ја води постапката во текот на целата постапка да ја
надополнува фактичката состојба и да изведува докази и за оние факти кои
порано во постапката не биле изнесени, или не сî уште точно утврдени.
Имајќи ги предвид цитираните законски одредби и доказите приложени кон
списите, особено патните исправи издадени на име на тужителите на 09.01.1995
година, Судот смета дека во конкретниот случај било потребно органите со цел
правилно и целосно да ја утврдат фактичката состојба по предметот, да ги имаат
предвид и одредбите од член 37 -член 41 од Законот за патните исправи на
државјаните на Република Македонија ("Службен весник на РМ" бр.67/92) и во таа
смила да проверат и утврдат дали евентуално за патните исправи на тужителите
се води постапка за одземање, дали истите им се одземени или доколку не е така,
дали и какво влијание имаат тие во поглед на докажувањето на државјанството на
тужителите.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македонија, У.бр.1504/00 од 30.01.2002
година
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