
Врховен суд на Република Македонија

Стекнување на државјанство по основ на брак У.бр.823/01

Сентенца

Условот за стекнување државјанство на Република Македонија по основ на
брак со државјанин на Република Македонија, се цени во време на
поднесување на барањето за прием во државјанство.

Образложение

Судот најде дека тужбата е основана.
Со оспореното решение одбиена е како неоснована жалбата на тужителката,
изјавена против решението на Министерството за внатрешни работи од
25.10.2000 година со кое е одбиено барањето за прием во државјанство на
Република Македонија. Притоа, тужениот орган оценил дека решението на
првостепениот орган е законито, донесено согласно член 9 од Законот за
државјанството, со оглед дека од непосредно извршената проверка утврдено е
дека тужителката не живее, односно не î физички присутна, ниту на ул. Н.Н. -
адреса која е наведена во личната карта за странец, ниту пак на ул. Л.Н. - адреса
наведена во договорот за отстапување на користење на станбен простор склучен
на ден 03.05.1999 година. Воедно, утврдено е дека тужителката не е во брак со
државјанин на Република Македонија најмалку 3 години, бидејќи бракот е
разведен, врз основа на пресуда на Основниот суд од 27.03.2000 година.
Судот смета дека оспореното решение е незаконито, поради погрешно и
нецелосно утврдена фактичка состојба поради што погрешно е применет
Законот.
Имено, согласно член 9 од Законот за државјанство на Република Македонија
("Службен весник на РМ" број 67/92), странец кој е во брак со државјанин на
Република Македонија најмалку 3 години и до поднесувањето на барањето
законски престојува најмалку 1 година непрекинато на територијата на Република
Македонија може со природување да стекне државјанство на Република
Македонија , иако не ги исполнува условите од член 7 став 1 точка 2, 6 и 8 на овој
закон.
Во конкретниот случај, од непосредно извршената проверка, органите утврдиле
дека тужителката не живее, односно не е физички присутна на ул.Н.Н. -адреса
наведена во личната карта за странец број 398 од 14.08.1997 година, ниту пак, на
ул. Л.Н. -адреса наведена во договорот за отстапување на користење на станбен
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простор, склучен на 03.05.1999 година. Воедно органите утврдиле дека
тужителката не е во брак со државјанин на Република Македонија најмалку 3
години бидејќи бракот е разведен врз основа на пресуда на Основниот суд од
27.03.2000 година. Од овие причини, органите оцениле дека тужителката не ги
исполнува условите за прием во државјанство на Република Македонија согласно
погоре цитираниот член од Законот.
Тужителката во текот на управната постапка, а и сега со тужбата укажува дека во
целост ги исполнува условите од член 9 од Законот за државјанство, бидејќи има
непрекинат законски престој повеќе од 1 година, сметано од денот на издавањето
на личната карта за странец на 14.08.1997 година, која е продолжувана во
континуитет заклучно со 10.05.2000 година и дека иако нејзиниот брак е разведен,
во време на поднесување на барањето на 07.07.1999 година таа била во брак со
државјанин на Република Македонија.
При ваква состојба на работите, Судот смета дека во конкретниот случај
основната фактичка и правна состојба по предметот останала непотполно
утврдена. Имено, имајќи го предвид статусот на тужителката во Република
Македонија –странец, Судот смета дека со обезбедување лична карта за странец
издадена по основ на брак на 14.08.1997 година, продолжувана во континуитет до
10.05.2000 година, тужителката го регулирала законскиот престој на територијата
на Република Македонија, согласно член 71 од Законот за движење и престој на
странците ("Службен весник на РМ" бр.36/92). Цитираниот член од законот
предвидува дека странецот е должен да го пријави престојувалиштето или
живеалиштето во Република Македонија на Министерството за внатрешни работи,
со тоа што должен е да го пријави престојувалиштето или живеалиштето или
промената на адресата на станот во рок од 8 дена од денот на доаѓањето во
престојувалиштето или живеалиштето, односно од денот на промената на
адресата на станот, а да го одјави престојувалиштето односно живеалиштето во
рок од 24 часа пред заминувањето. Од ова произлегува дека законскиот престој
на тужителката е регулиран на начинот предвиден во цитираната законска
одредба, и дека истата има повеќе од 1 година непрекинат законски престој до
поднесувањето на барањето на 07.07.1999 година, па Судот смета дека
тужителката го исполнува условот по однос на законскиот престој на територијата
на Република Македонија.
Имајќи предвид дека условите за прием во државјанство во смисла на цитираниот
член 9 од Законот за државјанство, се ценат во време на поднесување на
барањето, Судот ги оцени без влијание за поинакво одлучување наводите на
тужениот орган во оспореното решение, според кои од непосредно извршената
проверка е утврдено дека тужителката не живее односно не е физички присутна
на адресата наведена во личната карта како и адресата наведена во договорот за
отстапување на користење на станбен простор, од што е изведен заклучок дека
таа не престојува легално на територијата на Република Македонија.
Имено, ценејќи ги условите за стекнување државјанство по основ на брак, Судот
утврди дека тужителката го исполнува и условот во поглед на брачната состојба
во време на поднесување на барањето. Ова, затоа што, бракот на тужителката со
А.Б. од С. е разведен со пресуда на Основниот суд на 27.03.2000 година, од што
произлегува дека тужителката во моментот на поднесувањето на барањето на
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07.07.1999 година го исполнува условот во поглед на брак со државјанин на
Република Македонија најмалку 3 години, со оглед дека бракот со државјанин на
Република Македонија е склучен на 20.04.1992 година.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македонија, У.бр.823/01 од 20.03.2002
година.
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