
Врховен суд на Република Македонија

Поништување на решение за прием во државјанство У.бр.1913/00

Сентенца

Решение за прием во државјанство на Република Македонија може да се
поништи по врачувањето само ако употребата на лажните исправи, е
утврдено со правосилна судска пресуда, донесена во кривична постапка
против странецот кој поднел барање за прием во државјанство.

Образложение

Судот најде дека тужбата е основана.
Постапувајќи по пресудата на Врховниот суд на Република Македонија У.бр.71/98
од 23.02.2000 година, органот со оспореното решение ја одбил како неоснована
жалбата на тужителката изјавена против решението на Министерството за
внатрешни работи, со кое на тужителката & се поништува решението за прием во
државјанство на Република Македонија и се брише од регистарот на државјани на
Република Македонија. Притоа, тужениот орган утврдил дека тужителката
согласно член 26 став 1 од Законот за државјанство, според досегашните прописи
не се смета за државјанин на Република Македонија. Исто така, како неспорно го
утврдува фактот дека семејството на тужителката се вратило да живее и дека
нејзините родители со решение од 15.08.1989 година добиле повраток во
државјанство, но бидејќи тужителката во тој момент била полнолетна, односно на
возраст од 33 години, било потребно да поведе постапка за повраток во
државјанство, а таа тоа до денес не го сторила, при што &укажува дека е
потребно да поднесе барање за прием во државјанство, а согласно член 7 и 9 од
Законот за државјанство.
Судот смета дека основано се оспорува законитоста на решението на тужениот
орган.
Според член 14 став 1 од Законот за државјанството на Република Македонија
("Службен весник на РМ" бр.67/92), решението за прием во државјанство на
Република Македонија може да се поништи по врачувањето, ако се утврди дека
странецот при поднесување на барањето за прием во државјанство со
природување дал невистинити или неточни податоци, односно се користел со
лажни исправи. Во став 2 од истиот член е предвидено решението од став 1 да се
поништи во рокот предвиден за застареност на кривичното гонење за кривичното
дело од став 1 на овој член. Во случајот од став 1 на овој член се поништува и
решението за прием на државјанство на Република Македонија на малолетните
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деца кои стекнале државјанство истовремено со нивните родители согласно со
одредбите на овој закон.
Имено, Судот во претходната пресуда У.бр.71/98 од 23.02.2000 година, укажал
дека во повторната постапка ќе треба да се утврди дали тужителката при
поднесувањето на барањето за прием на државјанство на Република Македонија
дала невистинити или неточни податоци, односно се користела со лажни исправи
во смисла на член 14 од Законот за државјанство на Република Македонија, иако
утврдувањето биде позитивно тогаш дека е потребно конкретно да се наведе во
што се состои тоа, односно кои се лажните исправи.
Во конкретниот случај, тужителката била примена во државјанство со решение од
21.03.1995 година. Со решение од 20.12.1996 година & е поништено решението за
прием во државјанство од 21.03.1995 година, при што е избришана од регистарот
на државјани. Бидејќи органите утврдиле дека тужителката и нејзините родители
со решение од 02.03.1965 година биле отпуштени од државјанство на Република
Македонија и се стекнале со турско државјанство, па сметаат дека не се
исполнети условите од член 26 став 1 од Законот, односно тужителката не се
смета за државјанин според досегашните прописи.
Меѓутоа, во конкретниот случај тужителката во текот на управната постапка
укажувала дека таа заедно со родителите како малолетна се вратила повторно во
Република Македонија во 1971 година, кога таткото повторно поднел барање за
прием во државјанство на целото семејство, а како доказ во списите на предметот
има уверение за државјанство на нејзините родители.
Во конкретниот случај, Судот смета дека не можел да го примени член 14 од
Законот за државјанство на Република Македонија, односно врз основа на овој
член да биде поништено решението за прием во државјанство на Република
Македонија на тужителката, бидејќи не се исполнети условите од член 14 од овој
закон. Органите на управата немаат наведено кои се тие невистинити или неточни
податоци, односно кои се лажните исправи со кои се користела тужителката.
Поврзано со ова, треба да се има предвид и член 4 став 2 од Уставот на
Република Македонија, со кој се гарантира државјанството на Република
Македонија.
Во конкретниот случај, тужителката своето барање за утврдување на
државјанство го поднела на 08.11.1994 година, а од списите на предметот не
произлегува дека против тужителката била поднесена кривична пријава во смисла
на член 14 од Законот за државјанство на Република Македонија, односно не е
наведено дали против неа е поднесена кривична пријава за употреба на лажни
исправи, односно фалсификат. Од списите на предметот исто така не произлегува
дека била водена кривична постапка против тужителката. Судот смета дека само
во точно определени услови во смисла на член 14 од овој закон, може да биде
поништено решението за прием во државјанство на Република Македонија по
врачувањето.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македонија, У.бр.1913/00 од 10.04.2002
година.
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