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ВОВЕДНИ НАПОМЕНИ

 Во државата не постои официјален податок околу тоа колку се на број лицата кои немаат
државјанство, како ни точен службен број на лица кои се во ризик од бездржавјанство. Врз основа
на истражувањата на неколку невладини организации може да се дојде само до одреден ориентир
за бројот на лица кои се во ризик од бездржавјанство, а тој заклучно со април на 2018 година
изнесува 596. Индикаторите укажуваат дека најголем број од нив се припадници на ромската
популација, но не е незначителен ниту бројот на лица од албанската етничка заедница.

Целта на оваа анализа е да се  добие детален увид во проблемот со бездржавјанството во државата,
посебно во однос на неговите причинители, законските решенија кои се однесуваат на лицата без
државјанство инкорпорирани во домашното законодавство и правните празнини во истите,  како
би се понудиле адекватни мерки и законски решенија со цел да се намали и спречи овој проблем
во иднина. За потребите на оваа анализа, проучувани се неколку закони кои директно или
индиректно се поврзани со појавата на бездржавјанството во нашата земја и тоа: Закон за матична
евиденција, Закон за странци, Закон за државјанство и Закон за семејство.

 Законската регулатива поврзана со правниот институт државјанство и начините на негово
стекнување, а која би можело да се смета и дека е применлива  и врз поимот бездржавјанство, ги
опаќа:

● Законот за државјанство од 1992 со измените и дополнувањата направени во 2004, 2008 и 2011
година и

● Законот за странци од 1992 година со измените и дополнувањата ид 1993 и 2002.

Потребно е да се констатира дека во наведените законски текстови не е дефинирано лицето без
државјанство, освен што преку толкување на поимот странец може да се подразбере дека во овој
поим влегуваат и таквите лица. Законот за државјанство иако не го дефинира поимот лице без
државјанство, сепак, содржи низа заштитни одредби и олеснувања за лицата кои се во ризик од
бездржавјанство согласно меѓународните акти и конвенции кои државата ги има потпишано и
ратификувано.
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Основни причини за појава на лица без државјанство во државата се:

● Редефинирањето на Југославија како федерација и осамостојувањето на нашата земја во 1991
година во која живееја и живеат и лица кои имале пријавено постојано живеалиште во нашата
држава, но не ги исполниле (или не набавиле соодветна документација за исполнување)
останатите услови за стекнување  државјанство. Заради непоседувањето на соодветна
документација, овие лица не успеале да се запишат како државјани и тие денес за жал имаат
својство на апатриди.

● Втората причина за појавата на лица без државјанство во државата е нивното незапишување
во книгите за раѓање и лични имиња (матични книги). Ова особено се однесува на децата
родени во домашни услови како и на децата чии родители не поседуваат важечки лични
документи (извод од матична книга на родени и на венчани, како и лична карта).

Дополнителна негативна околност која придонесува кон ваква фактичка состојба, покрај
законската регулатива, е и установената практика во имплементацијата на законите. Така, во
случаите кога мајката го напуштила новороденчето или починала после раѓањето на детето не
постои начин и можност детето да биде регистрирано во матичната книга на родените. Со други
зборови, државјанството на лицата според постојното законодавство е тесно поврзано со
граѓанско-правниот идентитет бидејќи лице без извод од матична книга на родени не може да
стекне државјанство. Овие лица се најчесто припадници на социјално ранливите групи и за нив
претставува посебна отежителна околност барањето да достават ДНК анализа како доказ за крвно
сродство со детето кое треба да се впише во матичната книга на родените, кој доказ во некои
случаи е неопходен.

Наједноставниот заклучок би бил дека непоседувњето на извод од матична книга на родени води
кон статус на лице без државјанство.

Во нашето законодавство не постои посебно предвидена постапка за утврдување на статус на
бездржавјанство, иако државата ја има ратификувано Конвенцијата на ОН поврзана со статусот на
лицата без државјанство од 1954 година со која се регулира ова прашање. Што се однесува до
Конвенцијата на ОН за намалување на бездржавјанството  од 1961 година, таа сеуште не е
ратификувана од нашата земја, што дополнително води кон опстојување на овој проблем.  Сепак,
нашето законодавство содржи одредби во правец на заштита и олеснувања на реализација на
правата на лицата кои се во ризик од бездржавјанство:

● олеснетета натуралзација;
● издавање патен документ и
● можност за стекнување државјанство на дете прогласено за најденче.
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ПРИМЕРИ НА ПРОБЛЕМИ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ПРИ ОПРЕДЕЛУВАЊЕТО
 НА ГРАЃАНСКИОТ СТАТУС НА ГРАЃАНИТЕ

1. Мајката на незапишаното дете е исто така лице кое не е запишано во матична книга на
родени

Доколку се работи за дете чија мајка е лице кое, исто така не е запишано во матична книга на
родените, во тој случај раѓањето или личното име на детето нема да може да се запише додека
мајката не добие извод од матична книга на родени и лична карта (да се предвиди во Законот за
матичните книги посебна управна постапка во која МВР и Министерството за правда ќе го
утврдуваат идентитетот на лицата без идентитет).

2. Мајката на незапишаното дете нема документ за идентификација (лична карта   или
дозвола за привремен престој на странец)

Доколку мајката на незапишаното дете нема важечка лична карта или ако е странец, нема
дозвола за привремен престој на странец, во тој случај се додека не и биде издадена лична карта
или дозвола за престој, таа не може да поведе постапка за дополнителен упис на своето дете, ниту
пак таткото на детето, доколку тој поседува документ за идентификација, не може без мајката да
поднесе барање за дополнителен упис.

Ова е посебно проблем во случаите кога мајката е бездомник, па нема на која адреса да пријави
живеалиште и да добие лична карта, доколку мајката е малолетна, па сеуште не и следува законски
лична карта или доколку живее во дивоградба (што посебно е случај кај овие лица кои се во
социјален ризик и живеат во импровизирани живеалишта).

Имаше предлог, овие лица, кои се бездомници или живеат во импровизирани живеалишта да
можат да пријават живеалиште и извадат лична карта на адресата на центарот за социјална работа
во нивната општина, но ова остана само на предлог, затоа што е потребна измена на соодветниот
закон за да може ваквото решение да биде применливо и во пракса (Законот за определување на
живеалиште и престојувалиште).

3. Мајката починала или го напуштила своето дете и е недостапна
Во овие случаи, таткото на детето не можеше да го регистрира раѓањето или личното име на своето
дете без присуство на мајката. Доколку се работи за дете родено во домашни услови и потребна
е да се изготви  ДНК анализа за потврдување на крвното сродство, во тој случај, матичарите
инсистираат ДНК анализата да се направи со брат или сестра на незапишаното дете, кои веќе се
запишани и имаат лични документи, а не со таткото на детето.

Добро решение (во пракса) би било и овие деца да се запишат во матична книга на родени со
одредување времен старател, кој ќе биде назначен од Центарот за социјална работа само да ја
спроведе постапката за упис, но потребно е да се измени соодветниот закон за да може да се
спроведе во пракса.

4. Лице кое е веќе полнолетно, а не е запишано во матична книга на родени
Овие случаи се најтешки за решавање, бидејќи се инсистира на присуство на родителите на лицето
да ја поведат постапката ( посебно мајката), а во пракса има  случаи во кои се работи за незапишани
лица кои се веќе во поодминати години на живот, а нивните родители се веќе починати, некои
немаат браќа и сестри кои се живи или кои живеат во државата како би извршиле ДНК анализа со
нив. За овие случаи, Законот за матична евиденција не нуди никаккво решение, ниту пак воопшто
овие проблеми се опфатени со законски одредби.

(Поради тоа, овие случаи во пракса воопшто не се решаваат и се предлага истите да влезат во
надлежност на судовите и во вонпарнична постапка да се утврдува време и место на раѓање на
овие лица или согласно предлозите дадени во Извештајот за определување на посебна управна
постапка)
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5. Во времето на раѓање на детето мајката сеуште била во брак со лице кое не е болошки
татко на детето
  Во голем број на случаи, мајката го напуштила нејзиниот сопруг, но бракот не е судски
разведен. Во тој случај, бидејќи Законот за семејство во член 50 предвидува дека брачниот
другар на мајката се смета за татко на детето родено за време на траењето на бракот или во рок
од 300 дена по престанокот на бракот, матичната служба не го запишува детето воопшто или
инсистира како татко на детето да се запише брачнит другар на мајката, иако тој не е биолошки
татко на детето. Поради тоа, биолошкиот татко на детето не се согласува  со тоа друго лице да
биде запишано како татко на детето и децата остануваат незапишани.

(Потребно е да се измени ова законско решение предвидено со Закон за семејство.)

Од изложените примери може да се воочи сериозноста и актуелноста на постоечката
(неправно регулирана) состојба.

Затоа, како што е предложено во Законот за матичната евиденција треба да се предвиди
посебна управна постапка за утврдување на идентитет на лица без идентитет од една страна; а
од друга во законите за кои исто така ја регулираат статусната положба на лицата без идентитет,
без државјанство, без живеалиште и без утврден семеен статус да се предвиди дека надлежните
органи ќе можат да утврдуваат факти и околности со кои ќе може да се утврдува и докажува
граѓанскиот статус на лицата кои од било кои причини истиот не можат да го добијат или
докажат.

ОПШТИ НАСОКИ ЗА ИДНО ДЕЈСТВУВАЊЕ

1. Од огромно значење е потпишувањето и пристапувањето кон Конвенцијата на обединетите
 нации за намалување на бездржавјанството од 1961.
2. Потребни се измени и дополнувања на Законот за матичната евиденција.
3. Вршење на попис на сите лица кои се во ризик од бездржавјанство.
4. Воведување на посебна постапка за утврдување на статус на бездржавјанство;
5. Подготовка на материјали, видео презентации, консултации, обуки за подигнување на свеста
 кај населението кое се соочува со ризик од бездржавјанство.
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ЗАКЛУЧНИ СОГЛЕДУВАЊА И
КОНКРЕТНИ ПРЕПОРАКИ ЗА ЗАКОНСКИ РЕШЕНИЈА

Покрај претходнонаведените категории лица кои го сочинуваат бројот на лица без
државјанство или лица во ризик од бездржавјанство во државата посебен проблем претставуваат
и лицата без граѓански идентитет или граѓански статус. Тоа се лица кои немаат никаков
документ со кој можат да го потврдат не само своето државјанство туку и својот идентитет, своето
постоење. Оттука, тие се оневозможени да ги користат правата што се уживаат од статусот граѓанин
на една држава и тоа во есенцијалните области на општественото живеење – здравство,
образование, социјална заштита, избори и слично. Според некои искажувања на претставници на
невладините организации бројот на овие лица во нашата држава изнесува околу 4 илјади.

За лицата кои немаат државјанство на нашата држава со новиот Предлог-Закон за странци од
април 2018 година којшто е во второ читање во Собранието веќе се прави обид да се олесни
нивната состојба во правец на стекнување на привремен или постојан престој во државата, а потоа
и државјанство . Така, во членот 2 во поимникот, ст. 1, точка 1 се предвидува дека „странец е лице
кое не е државјанин на нашата држава и лице без државјанство, односно лице кое ниедна држава
по сила на својот закон не го смета за свој државјанин“. Исто така, во членот 120 е регулиран и
привремениот престој заради хуманитарни причини па така се предвидува дека „Привремен
престој поради хуманитарни причини се одобрува по исклучок, на странец кој не ги исполнува
условите за одобрување привремен престој утврдени со овој закон во следниве случаи: (3) на лица
без државјанство.“ И членот 132 ги регулира посебните услови за одобрување постојан престој
кое нешто се обидува да го реши статусот на лицата под точка 1. Па така, во ставот 1 се вели дека
„лицата кои со влегување во сила на овој закон ќе се сметаат за странци во Република Македонија,
а кои до 8 септември 1991 биле државјани на СФРЈ и имале законски престој на територијата на
СРМ, а по 8 септември 1991 продолжиле да престојуваат во Република Македонија, како и нивните
деца кои се на возраст над пет години, ќе се стекнат со право на постојан престој во Република
Македонија, ако во рок од три години од влегување во сила на овој закон понесат барање за
одобрување постојан престој“. Понатаму „во определени случаи (социјални случаи, малолетни
лица, лица неевидентирани во матична книга на родени) кон барањето од ставот (1) на овој член
во постапката за одобрување постојан престој се приложува и мислење од надлежна институција
дека лицето или членовите на семејството користеле одредени права од надлежен орган во нашата
држава“. Овие лица „е потребно да достават доказ дека не се државјани на друга држава за која
разумно може да се претпостави ддека е земја на негово потекло или потекло на неговите
родиели“. И на крајот во членот 130 се даваат условите за одобрување на постојан престој на
странец каде се инсистира на непрекинато престојување во државата од пет години, на стабилни
и редовни средства за издржување, обезбедено сместување, здравствено осигурување и што
зачудува „дека тие не претставуваат опасност за јавниот ред, јавното здравје, националната
безбедност или меѓународните односи на нашата држава“ и го владеат македонскиот јазик.

На овие нови предложени законски решенија може да   м се упати критика за оставањето на
преголема дискреција на надлежните органи (пред с   Министерството за внатрешни работи - МВР),
еднаква како и онаа за добивање државјанство со природување, односно натурализација кадешто
од слободната оцена на МВР ќе зависи и барањето за стекнување со државјанство.
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Сe уште останува отворен (законски нерешен), а фактички нерешлив без правен основ
проблемот со лицата без граѓански идентитет чиј број во нашата држава е најголем во
бездржавјаните. Инаку, согласно националното  законодавство, граѓанскиот статус едно лице го
стекнува со:

1. Упишувањето на личното име (име и презиме)
2. Со уписот во матичните книги (матична книга на родени, венчани и умрени)
3. Со утврдување на единствениот матичен број (тринаесет цифри)
4. Со определувањето на живеалиштето и престојувалиштето
5. Со утврдувањето на државјанството (крвна врска, раѓање на територија и престојувалиште и

по меѓународен договор и со природување – натурализација)
6. Личната карта (доказ за личен идентитет, државјанство живеалиште која мора секој да ја има

со навршени 18 години)
7. Патните исправи кои служат за идентификација, државјанство, престојувалиште во странство.

Од погоре изнесеното може да се утврди дека граѓанскиот статус одлучуваат две министерства:

1. Министерство за внатрешни работи (во натамошниот текст насловено и како: МВР)
2. Управата за водење на матичните книги како орган во состав на Министерството за правда.
Иако не постои законски утврдена надлежност на Министерството за труд и социјална политика
(во натамошниот текст: МТСП) во постапувањето за решавање на статусот на лицата без
државјанство, започнувајќи од 2012 година и потпишувањето на Загребската декларација која се
однесуваше на граѓанската регистрација и евиденција   и ова министерство е активно вклучено во
кампања за решавање на проблемот на овие лица. МТСП  од страна на Владата беше задолжено
да ја координира Акцијата за упис во матична книга на родените, која започна да се спроведува
веднаш по потпишувањето на Загребската декларација и со цел да се олесни оваа акција, оформи
координативно тело - работна група, составена од претставници на МТСП, Министертсвото за
внатрешни работи, Министерство за правда - Управа за водење на матични книги, Министерство
за надворешни работи, претставници на мисиите на УНХЦР и ОБСЕ како и претставници на НВО
кои работат на оваа проблематика.  Иако од самото формирање на работната група па се до денес
беа донесени повеќе препораки и мерки кои се однесуваа на  решавањето на проблемите со
граѓанската документација и уписот во матичната книга на родените, до денес, ниту една од овие
мерки и препораки не најде примена во пракса ниту го реши проблемот. Започнувајки од април
2018, Владата објави јавен повик со кој се повикуваат сите незапишани лица родени на
територијата да поднесат барање за дополнителен упис  во матичните служби според местото на
нивното раѓање во рок од шест месеци од објавувањето на повикот, при што МТСП би требало да
направи обид за идентификација и  утврдување на точниот  број на незапишаните лица во матична
книга на родени во државата, како и, за изнаоѓање на системско и правно решение за решавање
на нивниот статус. Едно од нив, што би можело да го понуди МТСП е утврдувњето на идентитетот
на овие лица во суд во вонпроцесна (или вонпарнична) постапка. Желбата и напорот на МТСП да
помогне во разврската на горчливиот јазол во кој се принудени да живеат голем број наши граѓани
(кои, всушност, правно и не се граѓани на нашата држава) заслужуваат поздрав, но имајќи го
предвид правниот систем на кој што почиваат надлежностите и ингеренциите на секој орган на
државната управа одделно, првентствено имајќи ги предвид одредбите од Законот за организација
и работа на органите на државната управа (познат како: ЗОРОДУ), МТСП може и треба на овие луѓе
да   м ги обезбеди правата од социјалната сфера што на најголем дел од нив им припаѓаат.
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Самото утврдување на нивниот идентитет врз основа на што ќе се здобијат со граѓански статус,
пак, претставува надлежност на други државни органи. Веднаш после ваквата констатација,
логично е да произлезе прашањето – кој (с)е всушност органот / органите надлежен / надлежни
за утврдување на граѓанскиот идентитет за лицата да се стекнат со граѓански статус и врз основа
на тоа да добијат државјанство? Едната можност е тоа да биде судот (граѓанскиот) кој ќе утврдува
граѓански идентитет во вонпроцесна (вонпарнична) постапка како што беше споменато.
Негативните последици од ваквото законско решение би биле:

● долготрајност на постапката;
● високи трошоци кои неизбежно произлегуваат од долготрајноста на судските постапки, а

барателите по правило се социјални случаи кои ќе бидат дестимулирани да ја започнат
постапката и

● судските акти (решенијата донесени во вонпарничната постапка) може, тргнувајќи од
искуството со управното судство, да не бидат доследно извршувани од страна на органите од
државната управа (Министерството за внатрешни работи и Управата за водење на матичните
книги).

Другата можност е за граѓанскиот статус и идентитет на оваа категорија лица без државјанство
да одлучуваат органите на управата и тоа оние кои се надлежни на соодветната евиденција и
тоа Министерството за внатрешни работи и Управата за водење на матичните книги. Во носењето
на ваквите одлуки, разбирливо основен пропис за постапување би бил Законот за општата управна
постапка, но потребно е во материјалните закони да се предвидат новини, односно одредби за
посебна управна постапка за утврдување на граѓански идентитет на лице. Тие би се внеле во
Законот за матичната евиденција кој ќе содржи посебен дел за утврдување на граѓанскиот
идентитет / статус. На овој начин, споредено со водењето судска постапка, би се овозможила
побрза и поефикасна постапка која следствено би била и поефтина за лицата. Единствените
надлежни органи на државната управа за водење вакви постапки би биле, како што наведовме,
МВР и Управата за водење матични книги кои би требало да бидат задолжени да постапуваат
заедно, односно да издаваат таканаречено збирно решение со цел да се избегне евентуалниот
негативен судир на надлежности. За таа цел, претходно споменатите дополнување на Законот за
матичната евиденција треба да содржат упатна норма за користење на членот 92 од Законот за
општата управна постапка (Службен весник 124/15) кој го регулира прашањето за донесување на
такви збирни управни акти со претходна согласност, потврда, одобрение или мислење на друг
јавен орган, а во конкретниот случај тоа би било МВР. На тој начин во самата постапка за
утврдувањето на идентитетот ќе мора да биде вклучено и МВР со свои претходни дејствија со што
тоа ќе бидат нотирани во решението на Управата за водење на матичните книги и на тој начин
истото решение за утврдување на идентитетот двата органи многу брзо и лесно ќе го спроведат
преку законските прописи и активности што произлегуваат од нив во постапките за определување
на граѓанскиот статус на лицата (матичен број, матични книги, државјанство, престојувалиште,
лично име) а врз основа на тоа и лична карта, патна исправа и слично.

Од ова произлегува дека за решавање на проблемот на лицата без државјанство во државата
кај најголем дел од нив потребно е најнапред да се утврди нивниот идентитет со цел да се здобијат
со својство на субјекти на правото за да можат да ги уживаат правата кои произлегуваат од статусот
граѓанин, првенствено правото на државјанство од кое произлегуваат и сите останати.
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