До:

Влада на Република Македонија
бул.”Илинден” б.б.
Скопје

Предмет: Иницијатива за измена на закон и предлог за преземање
мерки
Почитувани,
Постапувајќи по претставка на Татјана Гаврилова од Скопје и поттикнат
од новинарските написи и прашања за изрекувањето казни во Министерството
за внатрешни работи на околу 300 лица кои ги промениле личните податоци а
тоа не го сториле во нивните патни исправи, Народниот правобранител од ова
Министерство побара и доби податоци кои се однесуваат на непромена на
презиме во законски утврдениот рок во патната исправа.
Министерството информира дека во текот на 2012 година, заклучно со
23 мај 2012 година, на ниво на Секторот за прекршици во Министерството за
внатрешни работи водени се вкупно 301 прекршочни постапки од кои за 202
лица се изречени глоби, а за останатите 99 е изречена опомена.
Со почетокот на 2012 година барањата за поведување на прекршочна
постапка по овој основ се интензивираат при што шестмесечниот извештај ќе
биде изготвен заклучно со месец јуни 2012 година.
Министерството информира дека вкупниот паричен износ на
изречените глоби во месец мај избесува 6.310 евра во денарска
противвредност и сите лица(граѓани за кои не се наведува нивната структура)
ја имаат уплатено изречената глоба.
Врз основа на добиените податоци од ресорното Министерство и
неговата надлежност предвидена со член 2 и член 30 од Законот за народниот
правобранител, Народниот правобранител до Владата на Република
Македонија како овластен предлагач доставува иницијатива за измена на
Законот за патни исправи и преземање мерки кои можат позитивно да влијаат
врз намалувањето на одговорноста на граѓаните и соодветно врз прекршочните
постапки што се водат во надлежното Министерство за внатрешни работи:

1.-Иако органот за прекршоци не ги изрекува максимално
предвидените износи на глоби, Народниот правобранител смета дека законски
предвидената глоба во износ од 100 до 500 евра во денарска противвредност
за физичко лице не соодветствува на степенот на вина на овие лица и
општествената опасност за заедницата поради што треба да се пристапи во
намалувањето на висината на оваа глоба во рамки кои одговараат на
социоекономските прилики и животниот стандард на граѓаните на Република
Македонија.
- Исто така, во законскиот текст може да се предвиди преоден период
во кој физичките лица кои ги промениле податоците што се однесуваат на
нивното презиме заради склучување брак во кој период нема да подлежат на
прекршочна одговорност со цел патување во странство.
2. Народниот правобранител смета дека ресорното Министерство
треба да спроведе кампања во која ќе ги информира граѓаните за нивните
законски обврски во поглед на навременото менување на патните исправи
поради промена на предвидените податоци во Законот за патните исправи.
3. Јавно да биде објавен Извештајот за бројот на прекршочните
постапки и износот изречен на име глоби за сторени прекршоци по основа на
Законот за патните исправи на државјаните на Република Македонија од
страна на Министерството за внатрешни работи заради превентивно
информирање на граѓаните и сите други лица.
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