
ИСПУЊЕНОСТ ПРЕТПОСТАВКИ ЗА ИЗРУЧЕЊЕ СТРАНОГ ДРЖАВЉАНИНА
КОЈИ ЈЕ ПОДНЕО ЗАХТЕВ ЗА ДОБИЈАЊЕ ДРЖАВЉАНСТВА

 РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

(Члан 7 и 16 Закона о међународној правној помоћи у кривичним стварима)

Чињеница да  је  лице,  према коме је  поступак  изручења у  току,  поднело
захтев  за  добијање држављанства  Републике  Србије,  није  сметња за  доношење
решења да су испуњене претпоставке за изручење лица страној држави, уколико
пре доношења тог решења о његовом захтеву није одлучено, те именовани још није
уписан у књигу држављана Републике Србије.

Из образложења:

Решењем Вишег суда у Сомбору утврђено је да су испуњене претпоставке за
изручење надлежним органима Републике Хрватске лица странца ПМ, држављанина
Републике  Хрватске,  а  на  основу  молбе  за  изручење  државе  молиље  Републике
Хрватске, ради вођења кривичног поступка пред Жупанијским судом у Осијеку, пред
Опћинским  судом  у  Осијеку  и  Опћинским  судом  у  Ријеци  и  ради  извршења  казне
затвора у трајању од 1 године на коју је осуђен пресудом Опћинског суда у Осијеку.

Одлучујући о жалби браниоца окривљеног, Апелациони суд у Новом Саду, као и
Виши  суд  у  Сомбору,  налази  да  чињеница  да  је  ПМ  поднео  захтев  за  добијање
држављанства  Републике  Србије,  о  коме  није  одлучено  до  доношења  првостепеног
решења, није сметња да се утврди да су испуњене претпоставке за изручење означеног
лица – страног држављанина, надлежним органима Републике Хрватске, по означеном
захтеву државе молиље, јер именовани још није уписан у књигу држављана Републике
Србије, а на неспоран начин је утврђено да се ради о држављанину Републике Хрватске.

Узимајући у обзир одредбу члана 16 Закона о међународној правној помоћи у
кривичним стварима у којој је децидно наведено које претпоставке морају кумулативно
бити испуњене да би се дозволило изручење држави молиљи, а водећи притом рачуна о
тренутном стању, што се тиче претпоставке из чл 16 ст.1 означеног закона, Апелациони
суд у Новом Саду налази да је  Виши суд у Сомбору правилно поступио, када је донео
решење којим утврђује да су испуњене претпоставке за изручење, имајући у виду да
именовани  у  моменту  доношења  решења  није  био  држављанин  Републике  Србије.
Процес добијања држављанства ПМ, не утиче на другачију одлуку суда и предмет је
других  државних  органа  Републике  Србије,  код  којих  се  проверава  испуњеност
законских услова за пријем у држављанство, који је још увек у току.

(Решење  Вишег  суда  у  Сомбору  Кв.91/15  од  10.06.2015.  године  и  решење
Апелационог суда у Новом Саду Кж2 1090/15 од 03.07.2015. године)
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