
Врховен суд на Република Македонија

Промена на презиме У.бр.2019/97

Сентенца

Лицето за кое со правосилна судска одлука е утврдено дека не е биолошки
татко на малолетното дете, не е овластен подносител на барање за промена
на презиме на детето.

Образложение

Тужбата е неоснована.
Со оспореното решение е одбиена како неоснована жалбата на тужителот
поднесена против решението на Министерството за внатрешни работи - Управа за
внатрешни работи, со кое е одбиено барањето на тужителот за промена на
презимето на малолетниот Н.М. во уписот под тековен број 1003 за 1991 година за
град О. Притоа, тужениот орган утврдил дека решението на првостепениот орган е
донесено согласно член 5 став 2 од Законот за личното име, во врска со член 45
од Законот за семејството, затоа што тужителот не е природен- биолошки татко на
малолетниот Н.М., па со оглед на тоа како единствен подносител на барањето за
промена на презимето на малолетното дете може да се јави неговата мајка-С.М.-
родена Л.
Судот наоѓа дека во конкретниот случај фактичката состојба е правилно утврдена
и со оспореното решение не е повреден законот поради следното:
Согласно член 3 став 1 од Законот за личното име ("Службен весник на РМ"
бр.8/95), личното име на детето го определуваат родителите спогодбено, со тоа
што според став 2 од истиот член, презимето на детето се определува според
презимето на еден или двата родитела, освен ако родителите не определат
детето да носи некое друго презиме.
Според член 5 став 2 од истиот закон, на малолетно лице ќе му се промени
личното име, односно само името или презимето на барање од родителите или
посвоителите, односно на старателот со согласност со надлежниот орган за
старателство.
Согласно член 42 од Законот за семејството ("Службен весник на РМ" бр.80/92),
во случај на развод или поништување на бракот, секој од поранешните брачни
другари го задржува презимето што го има, а може да бара и промена на тоа
презиме.
Според член 45 од истиот закон, родителското право и припаѓа на мајката и на
таткото подеднакво, со тоа што ако еден од родителите е умрен или не е познат
или му е одземено родителското право, или ако од други причини е спречен да го
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врши родителското право, родителското право го врши другиот родител.
Во конкретниот случај, од списите приложени кон предметот, произлегува дека
малолетното дете Н.М.е роден на 2.12.1991 година во О. од мајка С. М. родена Л.,
без податоци за татко. Тужителот Н. М. не е природен - билошки татко на
малолетниот Н.М., што е утврдено со пресуда на Општинскиот суд П.бр.1030/91
од 30.6.1993 година, кој факт е спроведен во матичната книга на родените за град
О., под тековен број 1003 за 1991 година во уписот на малолетниот Н.М. Со оглед
на тоа, имајќи ги во предвид погорецитираните законски одредби, како и фактот
дека тужителот не е природен - биолошки татко на малолетниот Н.М. судот смета
дека органите правилно постапиле кога го одбиле барањето на тужителот за
промена на презимето на малолетниот Н.М. Ова, затоа што како единствен
родител на малолетниот Н.М. се јавува мајката С.М., родена Л., која единствено и
може да поднесе барање за промена на презимето на нејзиното малолетно дете.
Во оваа смисла, судот ги ценеше наводите во тужбата на тужителот дека при
одлучувањето, органите не ја зеле предвид правосилната пресуда на
Општинскиот суд П.бр.1029/91 од 17.2.1994 година, со која е разведен бракот
помеѓу тужителот и мајката на малолетниот Н.М. - С.М.- родена Л., меѓутоа,
истите не можеше да ги уважи од напред наведените причини и цитираните
законски одредби, особено цитираниот член 42 од Законот за семејството, со кој е
предвидено во случај на развод на брак, секој од поранешните брачни другари да
го задржи презимето што го има, и дадена е можност и секој од нив да бара
промена на тоа презиме, а во конкретниот случај бившата сопруга на тужителот
по разводот на бракот го задржала презимето што го имала, односно М.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македонија, У.бр.2019/97 од 16.2.2000
година.
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