
Врховен суд на Република Македонија

Штитеници родени на територија на Република Македонија- Услов
за прием на државјанство У.бр.2342/99

Сентенца

При прием во државјанство на лица родени на територијата на РМ- ставени
под посебна старателска надлежност на Меѓуопштинскиот центар за
социјална работа (штитеници), потребно е да се утврди дали тие се сметаат
како лица кои според досегашните прописи имале државјанство на
Република Македонија.

Образложение

Тужбата е основана.
Судот смета дека со оспореното решение е повреден законот на штета на
тужителите поради следното:
Имено, во конкретниот случај од списите приложени кон предметот произлегува
дека органите на управата утврдиле дека тужителите воопшто немаат пријавено
живеалиште на територијата на Република Македонија, поради што истите не го
исполнуваат условот од член 7 став 1 точка 2 од Законот за државјанство на
Република Македонија за прием во државјанство на Република Македонија,
односно немаат законски престој на територијата на Република Македонија
непрекинато најмалку 15 години до поднесувањето на барањето на 7.5.1999
година.
Тужителите преку посебниот старател поставен од Меѓуопштинскиот центар за
социјална работа на општините на град С, во текот на управната постапка, а и
сега со тужбата укажуваат дека Меѓуопштинскиот центар за социјална работа на
општините на град С., сметано од 1986 година ја врши непосредно старателската
должност над тужителите, како деца без родителска грижа, бидејќи нивната мајка
сметано од 1972 година се наоѓа на лекување во ЈЗО Психијатриска болница и
нејзиниот третман продолжува понатаму, а таткото на тужителите починал на
20.7.1990 година и во текот на 1992 година по овој основ, истите оствариле право
на семејна пензија, од што произлегува дека се материјално обезбедени. Воедно,
укажуваат дека се со постојано живеалиште од нивното раѓање - од 1976 година,
од 1979 година, нивниот татко поседувал лична карта издадена на 7.5.1981
година, а мајката од 14.1.1988 година, што секако треба да се има предвид при
утврдување на жителството на тужителите, а со тоа и државјанскиот статус, кој
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има особено значење за регулирање на станбеното прашање и вработувањето на
истите.
Имајќи го предвид наведеното, како и начелото на заштита на правата на
граѓаните во управната постапка, предвидено во член 5 од Законот за општата
управна постапка, судот смета дека во конкретниот случај основната фактичка и
правна состојба останала непотполно утврдена. Ова, затоа што при утврдувањето
на законскиот престој на тужителите на територијата на Република Македонија,
органите не го имале предвид фактот дека тужителот Ф. е роден на 19.9.1976
година и во неговиот извод од матичната книга на родените број 28-37/25475 од
4.12.1986 година, во графата "државјанство" е забележано СРМ и СФРЈ, а
тужителот М. е роден на 9.9.1979 година и во неговите изводи од матичната книга
на родените број 28-37/25506 од 4.12.1986 година и број 37-05/59 од 17.1.1987
година, во графата "државјанство" е забележано СРМ и СФРЈ.
Во оваа смисла, органите не ја имале предвид одредбата од член 26 став 1 од
Законот за државјанството на Република Македонија ("Службен весник на РМ"
бр.67/92) поврзано со член 2 од Законот за државјанство на Социјалистичка
Република Македонија ("Службен весник на СРМ" бр.9/65 ) и член 7 од Законот за
државјанството на Социјалистичка Република Македонија ("Службен весник на
СРМ" бр.19/77), и со оглед на тоа не се впуштиле во утврдување дали тужителите
се сметаат како лица кои според досегашните прописи имале државјанство на
Република Македонија.
Имено, евиденцијата на државјаните на Република Македонија според
досегашните прописи не била уредена на единствен начин, па така според
важечките закони во периодот од 1946 до 1977 година евиденцијата се водела од
страна на органот за внатрешни работи. Според важечките прописи после 1977
година (Закон за државјанство на СРМ " Службен весник" бр.19/77 ), како и
Правилникот за водење евиденција за државјаните на СРМ и државјаните на
другите социјалистички републики родени на територијата на СРМ, за издавање
на уверение за државјанство ("Службен весник на СРМ" бр.26/77), евиденцијата
за државјаните на СРМ и државјаните на другите социјалистички републики кои се
родени на територијата на СРМ се води во матичната канига на родените според
правилата за водење на матичните книги. Притоа, при запишување на раѓањето
(основно запишување) податоците за државјанството се запишуваат во рубриката
"државјанство", а дополнителните промени во државјанството се запишуваат во
рубриката "дополнителни запишувања и прибелешки". Исто така, книгите на
државјаните водени според дотогашните прописи се заклучуваат со денот на
стапување во сила на споменатиот Правилник, со тоа што заклучените книги за
државјани се чуваат во матичниот центар и од нив може да се издаваат уверенија
за државјанство за лицата за кои во матичната книга на родените не е забележан
податокот за државјанство.
Од напред изложеното произлегува дека по 1977 година заклучените книги за
државјани може да се употребат за издавање на уверение за државјанство само
ако во матичните книги на родените не е забележан податокот за државјанство.
Во конкретниот случај во изводите од матичната книга на родените за тужителот
издадени во 1986 и 1987 година и за тужителот во 1986 година стои податок за
државјанство на СРМ- СФРЈ. Воедно, во изводот од матичната книга на венчаните
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за родителите на тужителите број 37-05/34789 од 20.11.1991 година, стои
податокот за државјанство РМ-СФРЈ. Меѓутоа, во оспореното решение тужениот
орган воопшто не ги ценел ниту дал образложени причини за овие решавачки
факти, односно како и врз основа на што во означените изводи од матичните
книги на родените за тужителите е запишано во рубриката за државјанство СРМ-
СФРЈ. Ова, особено ако се има предвид времето на раѓањето на тужителите-
1976, односно 1979 година, статусот на тужителите сметано од 1986 година,
односно непосредното вршење старателска должност од Меѓуопштинскиот центар
за социјална работа на општините, како и фактот дека матичните книги на
родените се јавни исправи кои се водат според посебни правила и податоците во
нив се сметаат за точни.
При повторното постапување и одлучување потребно е тужениот орган да ги има
предвид укажувањата содржани во пресудата, особено во поглед на примената на
цитираниот член 26 став 1 од Законот за државјанство ("Службен весник на РМ"
бр.67/92), поврзано со член 2 од Законот за државјанство на СРМ ("Службен
весник на СРМ" бр.9/65) и член 7 од Законот за државјанство на СРМ ("Службен
весник на СРМ" бр.19/77), како и да изврши непосреден увид во Матичната книга
на родените и во заклучените книги за државјани, што се водени во време кога се
родени тужителите, по истите да постапи и да донесе правилно и законито
решение по барањето на тужителите.
Поврзано со претходното, судот смета дека тужениот орган треба да го има
предвид Уставот на Република Македонија (член 29 став 1) кој предвидува дека
странците во Република Македонија уживаат слободи и права гарантирани со
Уставот, под услови утврдени со закон и меѓународни договори, а во врска со
одредбата од член 8 од Уставот, според која Република Македонија ги почитува
општо прифатените норми на меѓународното право, како што е во конкретниот
случај Европската конвенција за државјанство, во која е предвидено да се
избегнува состојбата на бездржавјанство.
Судот при одлучувањето го имаше предвид предлогот во тужбата на тужителите,
судот да донесе мериторна одлука, но истиот не можеше да го прифати, бидејќи
природата на работата тоа не го дозволува и податоците во постапката не даваат
сигурен основ за тоа, затоа што фактичката состојба не е потполно и правилно
утврдена.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македонија, У.бр.2342/99 од 23.2.2000
година.
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