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I.
АНАЛИЗА НА ПОСТАПКИТЕ
И ДОНЕСЕНИТЕ ОДЛУКИ
НА УСТАВНИОТ СУД
СЕДНИЦИ
Во периодот од 1 мај до 31 јуни 2021 година, Уставниот суд на РСМ одржал вкупно 7 јавни седници, 2 подготвителни седници и 1 јавна расправа.

ПРЕДМЕТИ
При разгледувањето на сработените предмети на Уставниот суд, во периодов
на известување, согледуваме дека во работа имал вкупно 41 предмет, од кои
37 иницијативи1 за поведување постапка за оценување на уставноста на закон или на уставноста и законитоста на друг пропис, и 4 барања за заштита
на слободите и правата на човекот и граѓанинот. Кај 3 предмети, при одлучувањето, била одложена расправта, додека во 4 предмети Судот не донел одлука, затоа што предлозите за одлучување не го добиле потребното мнозинство.2
Сите иницијативи се поднесени од други подносители, а ниту една постапка
за оценување на уставноста и законитоста не е започната по иницијатива на
Судот. Дополнително, Судот не расправал по ниту еден предлог за решавање
на судир на надлежности.
ПРЕДМЕТИ
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Три предмети, од наведените 37 инцијативи, разгледувани на седниците, се однесуваат на нацрт-одлуки за
одлучување.

2 По завршување на мандатот на тројца уставни судии, во мај 2021 г., Судот заседава во неполн состав од 6 судии, а
за донесување одлука потребно е мнозинство гласови од вкупниот број судии, односно минимум 5 гласа.
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РЕШЕНИЈА
Судот, кога одлучува по иницијативи за оценување на уставноста и законитоста и по барања за слободи и права, со донесување решение, може да поведе
или да не поведе постапка за оценување на уставноста и законитоста, односно
со решение може да ја отфрли иницијативата или барањето. Вкупниот број
донесени решенија изнесува 38, од кои 3 се решенија за поведување постапка и 21 решение за неповедување постапка за оценување на уставноста
и законитоста. Во 13 предмети се донесени решенија за отфрлање на иницијативите, додека во еден предмет е отфрленo барањето за слободи и права.3
РЕШЕНИЈА
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Анализа на причините за отфрлање на иницијативите,
предлозите и барањата
Уставниот суд, со решенија, отфрлил вкупно 14 предмети, од кои 13 се иницијативи
за оценување на уставноста и законитоста и едно барање за заштита на слободите и правата. Согласно со член 28 од Деловникот на Уставниот суд, иницијативите
се отфрлаат по три основи (Судот не е надлежен да одлучува ако за истата работа
веќе одлучувал, а нема основи за поинакво одлучување, како и доколку постојат
други процесни пречки). Барањата се отфрлаат врз основа на критериумите за дозволеност (admissibility criteria) наведени во член 51 и 52 од Деловникот на Судот.

Иницијативи
Согласно со наведениот член 28, Судот отфрлил 7 иницијативи врз основа на тоа што
сметал дека не е надлежен да постапува по нив, 4 иницијативи отфрлил врз основа
на тоа дека за истата работа веќе одлучувал, а немало основи за поинакво одлучување (Res judicata) и 2 иницијативи се отфрлени од други процесни причини.4

Барања
Уставниот суд отфрлил 1 барање за заштита на слободите и правата на човекот
и граѓанинот. Отфрлањето е засновано на исполнети процесни претпоставки од член 51 од Деловникот, односно не е запазен субјективниот рок од 2
3 Напомена - еден предмет може во себе да содржи и до 3 решенија, односно решение за неповедување, за
отфрлање и за поведување постапка.
4 Напомена - Еден предмет може да биде отфрлен по повеќе од една основа, наведени во член 28 од Деловникот на судот.
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месеци за поднесување на барањето, дополнително, актот со кој наводно е
сторена повреда, не е конечен, ниту правосилен поединечен акт, ниту пак наводите во Барањето покренуваат прашања поврзани со слободите и правата
утврдени во член 110, алинеја 3 од Уставот.

ЗАПИРАЊЕ ПОСТАПКА И ИЗВРШУВАЊЕ
Во периодов на известување Уставниот суд донесе едно решение за запирање на извршувањето на поединечни акти или дејство, донесени врз основа на закон. На 17-та седница, по предметот У.бр.34/2021, Уставниот суд донесе
решение со кое се запираат од извршување поединечните акти или дејствија
донесени, односно преземени врз основа на Одлуката за донесување на Детален урбанистички план за градска четврт „З 09“ (опфат помеѓу бул. Партизански одреди, ул. Франклин Рузвелт, бул. Митрополит Теодосиј Гологанов и бул.
8 Септември) Општина Карпош – Скопје.

ОДЛУКИ
Во периодов на известување од Судот се донесени вкупно 2 одлуки и двете
се укинувачки, во постапка за оценување на уставноста и законитоста.

Постапка за уставност и законитост
На 14-та седница, по предметот У.бр.247/2020 Судот донел одлука со која се
укинува член 163 став 3 од Законот за банките („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 67/2007, 90/2009, 67/2010, 26/201, 15/2015, 153/2015, 190/2016, 7/2019
и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/2019). Овој предмет предизвика особен интерес во јавноста, за кој подетално може да прочитате во мониторинг извештајот бр.2. Во однос на предметот претседателот на
Уставниот суд Сали Мурати и судиите Добрила Кацарска, Вангелина Маркудова и Насер Ајдари издвоиле мислење.5
На 16 седница, по предметот У.бр.263/2020 г., Судот донел одлука со која се укинува член 5, став 3 и 4 од Правилникот за составот на испитната комисија, начинот
на полагање на стручниот испит, начинот на проверката на стручните знаења
и вештини и обрасците на уверението за положен стручен испит на здравствените работници со високо образование од областа на стоматологијата, број 02438/3 од 2 мај 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“
бр.148/2020), донесен од Собранието на Стоматолошката комора на Македонија.
Во однос на овој предмет судијата д-р Осман Кадриу издвоил мислење.6

Постапка за заштита на слободи и права
Во извештајниов период Судот нема донесено одлука со која се уважува или
одбива барање за заштита на слободи и права. По предметот У.бр.283/2020, кој
мериторно се одлучувал пред овој суд, донесена е одлука да се одржи јавна
5 Линк до издвоенто мислење http://ustavensud.mk/?p=20828
6 Линк до издвоенто мислење http://ustavensud.mk/?p=21066

расправа. Во предметот У.бр.30/2021 г. Судот не донел одлука, од причини што
предлогот за одлучување не го добил потребното мнозинство, а расправата
по предметот У.бр.41/2021 г. е одложена за една од наредните седници.

ЈАВНА РАСПРАВА И ПОДГОТВИТЕЛНА
СЕДНИЦА
Покрај редовните седници, Судот може, согласно со член 29 од Деловникот, заради разјаснување на фактичката и правната состојба, по одделни предмети, во
секоја фаза од постапката, да одлучи дали да одржи подготвителна седница. Од
друга страна пак, согласно со член 55, кога одлучува за заштита на слободите и
правата, по правило тоа треба да го прави врз основа на одржана јавна расправа.
Врз основа на наведеново, Судот, на 20 мај 2021 година, одржал јавна расправа
по предметот У.бр.171/2020 што се однесува на забрана на дискриминација врз
основа на политичка припадност. Расправајќи по предметот У.бр.283/2020 г.,
Уставниот суд одлучил да одржи јавна расправа. Одлуката за одржување јавна
расправа е втора ваква одлука за краток период, а тоа преставува позитивна
промена во практиката на Судот кога одлучува по барањата и исполнување на
деловничката обврска.
Исто така, одржани се две подготвителни седници, на 20 мај и 8 јули 2021 година и на истите биле разгледани следниве предмети:
1. У.бр.14/2020, У.бр.36/2020 и У.бр.192/2020 г. во кои е оспорена уставноста на
Указот за прогласување на Законот за јавното обвинителство бр.08-1411/1,
од 16 февруари 2020 година и Законот за јавното обвинителство; и
2. У.бр.14/2021 во кој е оспорена уставноста на Законот за попис на населението,
домаќинставата и становите во Република Северна Македонија, 2021 година.

ПРОСЕЧНО ТРАЕЊЕ НА ПОСТАПКИТЕ
Просечното траење на постапките (од поднесување на иницијативата, барањето, предлогот, до окончувањето на постапката), за предмети за кои се донесени конечни акти на Уставниот суд, во периодов на известување, а сметано
од денот кога биле поднесени, (независно од почетокот на проектов), изнесува, во просек 11 месеци. Најкраткото времетраење на изработката на предмет
изнесува 2 месец, додека најдолгото - 98 месеци.
Збир на месеци за завршените предмети

356 /

Вкупен број завршени предмети

337 =

Средна вредност, изразена во месеци

10,7 месеци

7 Предметите во кои ќе се утврди дека повеќе учесници/подносители, со посебни иницијативи, барале да се
оцени уставноста и законитоста на исти одредби од ист закон, друг пропис или општ акт, се здружуваат со
првоподнесената, а за сите се води единствена постапка и се донесува една одлука. Од тие причини не се совпаѓа
бројот на одлучени предмети со бројот на поднесени предмети.

II.
АНАЛИЗА НА ТРАНСПАРЕНТНОСТА И
ОТЧЕТНОСТА НА УСТАВНИОТ СУД
На веб страната на Уставниот суд се направени вкупно 28 објави, од кои 16 се
соопштенија за неговата работата на седниците, 6 се известувања за одржани состаноци и работни средби, 2 се известувања за учество на конференции
и официјални посети, 2 се однесуваат на известување за изборот на нов претседател на Уставниот суд и 2 објави се однесуваат на оглас за вработување и
одлука за избор на кандидати .
Уставниот суд, во периодов на известувањево, поради состојбата со пандемијата во РСМ, не одржал ниту една конференција за медиумите, но бил во
постојана комуникација со истите, информирајќи ги за тековното работење.
Во периодов на известување до Судот било упатено 1 барање за пристап до
информации од јавен карактер и по истото е позитивно одговорено.
Судот има добро уредена интернет (веб) страница, која редовно се ажурира.

III.
АНАЛИЗА НА НАЧИНОТ НА
НОМИНИРАЊЕ И ПОСТАПКАТА ЗА
ИЗБОР НА СУДИИ НА УС (ГЕНЕРАЛНАТА
КЛАУЗУЛА „ИСТАКНАТ ПРАВНИК“
ВО ПРАКТИКАТА) И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ
КВАЛИФИКАЦИИ И ПОСТИГНУВАЊА
НА ПОСТОЈНИТЕ СУДИИ НА УС
ИЗБОР НА НОВИ СУДИИ
Во периодов на известување Судот, во полн состав, работел заклучно до мај
2021 год., но поради истекување на мандатот на претседателот на Судот Сали
Мурати и судиите Елена Гошева и Никола Ивановски упразнети се три места,
но се‘ уште не е извршен избор на нови судии. За нов претседател е избрана
судија Добрила Кацарска.

ПОСТОЈНИ СУДИИ
При разгледувањето на работата на постојните судии, со цел да се утврдат
нивните постигнувања, предмет на опсервација биле два сегменти од нивната работата: бројот на предмети во кои биле судии-известители и бројот на
издвоени мислења кои им биле доделени како на судија-известител.
Бројот на предмети во кои секој судија, во извештајниов период, поединечно
бил судија-известител, варира од 2 до 8. Овде е потребно да се наведе дека
претседателот на Судот-Сали Мурати, не се јавува во улога на судија-известител, дополнително на истиот, заедно со судиите Елена Гошева и Никола Ивановски, им заврши мандатот на 31.5.2021 година.
СУДИЈА - ИЗВЕСТИТЕЛ ВО ПРЕДМЕТИ
0 Сали Мурати
3 Елена Гошева

Осман Кадриу 6

8 Насер Ајдари
Дарко Костадиновски 5

2 Никола Ивановски
Вангелиа Маркудова 8

6 Јован Јосифовски
3 Добрила Кацарска

Бројот на издвоени мислења изнесува две, од кои едното е индивидуално
издвоено мислење на судијата Осман Кадриу по предметот У.бр.263/2020,8 додека второто издвоено мислење е заедничко на претседателот на Уставниот
суд Сали Мурати и судиите Добрила Кацарска, Вангелина Маркудова и Насер
Ајдари по предметот У.бр.247/2020.9

8 Член 5, став 3 и 4 од Правилникот за составот на испитната комисија, начинот на полагање на стручниот испит,
начинот на проверката на стручните знаења и вештини и обрасците на уверението за положен стручен испит на
здравствените работници со високо образование од областа на стоматологијата, број 02-438/3 од 2 мај 2020 година.
http://ustavensud.mk/?p=21066
9 Оценување на уставноста на член 163, став 3 од Законот за банките.http://ustavensud.mk/?p=20828

IV.
ЗАКЛУЧОК
Ако се имаат предвид сите околности во кои работи Уставниот суд, во однос на
должината на постапките од поднесување на иницијативите, барањата, предлозите, до окончувањето на истите, за предметите за кои се донесени конечни
акти од Судот, во периодов на известување, а сметано од денот кога биле поднесени, сметаме дека периодот од 11 месеци просечно траење на постапките
преставува генерално долг период на постапување, односно дека постои намалена ефикасност на Судот во работењето, споредено со претходните квартали. Секако, анализирајќи ги поединечно случаите, може да се увиди дека
најдолгото работење по предмет траело цели 98 месеци, додека најкраткиот рок во кој е одлучуван предмет изнесува 2 месеци. Долгото траење на одредени постапки е индиција за намалена ефикасност на Судот во работењето.
Инаку, бројката од вкупно 41 предмет во работа, за период од мај до јули 2021
година, не укажува на постоење преоптовареност на Судот со работа. Позитивна тенденција во работата е прикаската за одржување подготвителни седници, а дополнително радува фактот дека по долг период Судот ја исполнува
својата деловничка обврска од член 55 по правило да одржува јавна расправа кога одлучува по барање за права и слободи, за што говори фактот дека во
мај 2021 година била одржна јавна расправа по предметот У.бр.171/2020.

ИНСТИТУТ ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА
Киро Крстевски Платник 11-2/17
1000 Скопје, Македонија
(+389) 2 3243 331
ihr@ihr.org.mk

