
Врховен суд на Република Македонија

Предлог за определување истражни дејствија У.бр.2205/99

Сентенца

Предлогот за определување истражни дејствија не значи поведување и
водење кривична постапка, а со тоа и пречка за исполнување на условот за
прием во државјанство - да не се води кривична постапка.

Образложение

Судот најде дека тужбата е основана.
Со оспореното решение одбиена е како неоснована жалбата на тужителот
изјавена против решението на Министерството за внатрешни работи -С. од
15.11.1997 година со кое е одбиено барањето на тужителот за прием во
државјанство на Република Македонија. Притоа, тужениот орган утврдил дека
првостепениот орган правилно постапил кога врз основа на правилно и целосно
утврдена фактичка состојба го одбил барањето на тужителот за прием во
државјанство, затоа што не се исполнети законските услови од член 9 во врска со
член 7 став 1 точка 5 од Законот за државјанство на Република Македонија,
односно против тужителот да не се води кривична постапка во државата чиј
државјанин е или во Република Македонија. Воедно, тужениот орган посочува
дека постапувал по пресудата на Врховниот суд на Република Македонија
У.бр.513/98 од 07.07.1999 година.
Судот оцени 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 управен спор, покрај обврската за
донесување нов управен акт во точно определен рок, предвидува врзаност на
управниот орган со правното сфаќање и забелешките на Судот. Во таков случај,
доколку причина за поништување на актот е погрешна примена на материјалното
право, тогаш правното сфаќање на Судот што се однесува на толкувањето и
примената на законските прописи, е задолжително за органот кој го донел
оспорениот акт.
Од списите приложени кон предметот произлегува дека при донесување на
оспореното решение, тужениот орган не се придржувал кон правното сфаќање на
Судот изразено во пресудата У.бр.513/98 од 07.07.1999 година.
Имено, согласно член 9 од Законот за државјанство ("Службен весник на РМ" број
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67/92), странец кој е во брак со државјанин на Република Македонија најмалку три
години и до поднесувањето на барањето законски престојува најмалку една
година непрекинато на територијата на Република Македонија може со
природување да стекне државјанство на Република Македонија иако не ги
исполнува условите од од член 7 став 1 точка 2, 6 и 8 на овој закон односно
помеѓу другите услови предвидени во член 7 , потребно е да го исполнува условот
предвиден во точка 5 - против него да не се води кривична постапка во државата
чиј државјанин е или во Република Македонија.
Во конкретниот случај, со решението на првостепениот орган одбиено е барањето
на тужителот за прием во државјанство, од причина што не ги исполнува условите
од погоре цитираните членови од законот, поради поднесена кривична пријава
против тужителот до Основното јавно обвинителство-С. на 11.08.1997 година, за
кривично дело по член 378 од Кривичниот законик на Република Македонија.
Со оспореното решение донесено по повод изјавената жалба на тужителот,
тужениот орган оценувајќи дека првостепеното решение е правилно и законито,
утврдил дека тужителот не ги исполнува условите од погоре цитираните членови
од Законот, од причина што според известието на Основното јавно обвинителство
С.од 02.09.1999 година, против тужителот е поднесен предлог за преземање
определени истражни дејствија, до Основниот суд С., за кривично дело -
"Фалсификување на исправа" од член 378 став 1 од Кривичниот законик, по кој
постапката с# уште не е завршена.
При таква состојба на работите, според мислењето на овој суд во конкретниот
случај постои противречност не само помеѓу образложенијата на првостепеното и
второстепеното решение, туку и во образложението на второстепеното решение,
поради што останала неразјаснета основната правна и фактичка состојба. Ова,
особено ако се има предвид дека постоењето на кривична пријава не значи и
поведување на кривичната постапка, затоа што тоа е можно само со поднесување
на барање од овластен орган или оштетениот, согласно член 253 од Законот за
кривичната постапка ("Службен весник на РМ" број 15/97). Ова и повеќе од
причина што според означеното известие на Основното јавно обвинителство,
против тужителот е поднесен предлог за преземање определени истражни
дејствија, со оглед дека за делото за кое е осомничен е предвидена парична казна
или казна затвор до 3 години, а за кое според одредбите од член 416 - 431 од
Законот за кривичната постапка се води скратена постапка. Според член 417 став
1 од наведениот закон оваа постапка се поведува врз основа на обвинителен
предлог на Јавниот обвинител или оштетениот како тужител, со тоа што, Јавниот
обвинител може пред поднесување на обвинителниот предлог, да му предложи на
истражниот судија преземање определени истражни дејствија (член 418). Од ова
произлегува дека предлогот за определување истражни дејствија, не значи и
поведување и водење кривична постапка, па поради тоа, органите на управата
требале да утврдат дали по поднесената кривична пријава е подигнато обвинение
за водење кривична постапка, кое нешто органите не го сториле , а кое пак е еден
од законските услови во смисла на погоре цитиранот член за прием во
државјанство на Република Македонија.
Во оваа смисла, Судот го имаше предвид и член 19 од Законот за кривичната
постапка, кој меѓу другото предвидува дека кога е пропишано дека поведувањето
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на кривичната постапка има за последици ограничување на определени права,
овие последици, ако со закон не е поинаку определено, за кривичните дела за кои
како главна казна е пропишана парична казна или затвор до 3 години, како што е
во случајов, настапуваат од денот кога е донесена осудувачка пресуда, без оглед
дали станала правосилна.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македонија, У.бр.2205/99 од 14.03.2001
година.
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