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Вовед 

 

Во неодамна објавената Стратегија на ЕУ за “Веродостојните перспективи за зајакнатата 

вклученост на ЕУ со Западниот Балкан„ акцентот е на неопходноста од значително зајакнување на 

владеењето на правото, фундаменталните права и управувањето, судските реформи, борбата против 

корупцијата и организираниот криминал, како и на јавната администрација. При тоа, нагласено е дека 

овие реформи мора да покажат вистински резултати и функционирањето на демократските 

институции мора сериозно да биде зајакнато.1Несомнено, ниту една од овие стратешки цели нема да 

биде реално остварлива без независно и непристрасно судство, бидејки тоа е предуслов за 

придвижување на секое демократско општество. Уште во познатиот Тhe Federalist Paper, големиот 

теоретичар на Американскиот Устав, Александер Хамилтон, напиша дека владата го држи мечот, 

законодавецот ја држи кутијата со пари, a единствената работа што судовите ја имаат за себе е 

нивната независност.2 И за Европската Конвеција за човековите права, еден од најважните принципи 

на кои се темели судската пракса во однос на правото на правично судење, е токму принципот на 

почитување на независноста на судството генерално, но и немешањето во судската власт.  

Вграден во Уставот на Република Македонија и законите, овој принцип подразбира дека судијата 

одлучува непристрасно. Тоа значи дека при неговото одлучување и делување судијата eпотполно 

независeн од другите власти, а тоа значи и од партиите и политиките, но исто така и независен од 

други вонправни фактори. Ниту еден државен или друг орган на јавна власт не може и не смее да се 

меша во судењето и да му посочува упатства на судијата. Денес, независноста на судството не се 

тематизира само од аспект на нивната релација со јавните власти.Денес големо внимание 

привилекува темата за независноста на судството во однос на бројни други општествени фактори. На 

пример, политичките партии (на власт или во опозиција), мас-медиумите (домашни или глобални), 

социјалните движења, граѓанскиот сектор и особено различните идентитески групи, како на пример 

етничките зедници. Овие нови предизвици на независноста ја нагласуваат важноста на судиската 

непристрасност и во врска со тоа личните и стручните карактеристики на судиите како фактори за 

независноста на судството. 

Важно е целосното почитување на независноста на судовите, но и интелектуалната независност 

на судиите и влијанието на политиките врз независноста на судовите.Судовите мора да бидат порта 

кон правдата достапна за секој. Сепак, не се ретки примерите во праксата кај нас и пошироко кога 

                                                      

1Strategy for the Western Balkans: EU sets out new flagship initiatives and support for the reform-driven region, Strasbourg, 6 
February 2018 (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-561_en.htm). 

2The Federalist Papers(Alexander Hamilton (51 articles: nos. 1, 6–9, 11–13, 15–17, 21–36, 59–61, and 65–85); James Madison 
(29 articles: nos. 10, 14, 7–58 and 62–63) John Jay (5 articles: 2–5 and 64) Nos. 18–20 се резултат на соработката меѓу Madison 
and Hamilton. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_Hamilton
http://en.wikipedia.org/wiki/James_Madison
http://en.wikipedia.org/wiki/John_Jay


 

  

 
 

независноста на судиите е доведена во прашање со „различни форми на „казнување“ од страна на 

другите власти, како на пример со одбивање да се изберат или именуваат нови судии, неизвршување 

на пресудите, кратења на буџетот и во ретки случаи дури и исклучување на струјата и склучување на 

греењето.“3 

Во анализата што следи ке се обидеме да ги идентификуваме клучните проблеми во однос на 

потребните промени во врска со придвижување на процесите кои ќе овозможат заживување и 

придвижување на судството со независни и непристрасни судии. Ова од причини што и во 

напреднаведената Стратегија на ЕУ владеењето на правото е посочено како прва и приоритетна 

стратегиска цел за приближување кон стандардите на ЕУ. Невозможно е владеење на правото без 

независно и непристрасно судство. 

 

Што го прави судијата независен и непристрасен 

 

Уставните гаранции, уживањето на имунитет и материјалната независност, се нужни но не и 

доволни предуслови за практикување на принципот на независноста на судиите. Судијата е независен 

покрај се и над се поради неговата интелектуална независност и тој/таа мора да биде воден од 

Уставот, од законите, и при тоа никако не смее да го изуми контекстот на времето во кое живее и целта 

на која и служи.  

Концептот на независност на судиите ќе биде успешен само ако се спои со судии кои се водени 

од морални заречености дека ќе работат според своето најдобро знаење и познавање и оддаденост 

кон Уставот. Тоа подразбира зрели личности, способни за независно резонирање и одлучување. Во 

таков случај, секое посегање по интелектуалниот интегритет и авторитет на судиите значи посегање 

по демократијата.  

Колку е повисок угледот на судиите пред јавноста, толку подобро се прифатени нивните одлуки. 

Ако нема углед, Судот нема да биде во можност да ја оствари својата улога. А угледот се гради на 

одлуките на судот. „Оттука, мора да се препознае дека во развојот на правото, тешко е да се избегне 

влијанието на вредносните пресуди, врз домашното или меѓународното право. Оваа особено важи за 

човековите права, кои што втемелени во уставноста, демократијата и владеењето на правото, 

претставуваат вредносни пресуди parexcellence.„4 

Уставите на демократските општества ја гарантираат независноста на судство преку гаранциите 

во насока на обезбедување законски, економски, образовни и професионални услови судиите да 

можат да ја извршуват својата судиска функција без притисок од извршната власт, од странките или 

од други заинтересирани поединци или групи.Политичките системи на владеење се разликуваат во 

                                                      
3G. Buquisshio, дел од говорот на отворањето на меѓународниот семинар “Guarantees for the Independence of constitutional 
Judges” Bucharest, 23-24 November 2006 
4 Luzius Wildhaber, говор при отворањето на судската година, 20 Јануари 2006, објавен во Dialogue between judges, ECHR 
2006  



 

  

 
 

однос на заемните односи меѓу трите власти, но почитта кон независното судство и не-мешањето во 

судските работи е темелен принцип. Иако не постои прецизна одредба која ќе ја гарантира поделбата 

на власта, властите, мора да делуват во согласност со принципите за правично судење кое подразбира 

право на „независен и непристрасен“ суд а со тоа и гаранција дека судовите мора да бидат одвоени 

од законодавната и од извршната власт. Затоа принципот на поделба на власта е „фундаментален“ а 

оддвојувањето на судската од извршната власт е „легитимна цел“ која треба да ги води трите власти.5 

Ако за судиите независноста на судството треба да биде нивна обврска, за граѓаните тоа е 

нивно право. Затоа, за да може суд да се смета за независен, „...важен е начинот на именување на 

судиите, нивниот мандат, постоењето гаранции против надворешни притисоци и прашањето дали тоа 

тело има појавна независност“6. Овој пристап почива на разбирањето дека поделбата на власта и 

неговата заштита од страна на судството е право кое им припаѓа на граѓаните и дека правдата мора 

да е во служба на граѓанството. 

 

Судството во Република Македонија и принципот на независност и непристрасност 

 

Иако веке долго време македонското судство е предмет на бројни критики во однос на 

независноста (на пример, последните годишни извештаи на ЕК за напредокот на земјата или 

Извештаите на Прибе) тоа остана главно пасивно и остави простор јавната слика да се гради на 

негативни примери. Недостасува видливост на определеноста на судството за соочување и 

справување со критиките во врска со притисоците и влијанијата кои може да доаѓаат од други и многу 

помоќни  извори (како што е извршната власт, на пример), а не само од јавноста,како и недостаток на 

видлива вклученост во судските реформи со конкретни предлози.  

Иако не постои една општо универзална дефиниција и критериум за независноста на судството 

– како што врочем не постои ни универзална дефиниција за правдата, за македонското судство таква 

водилка мора да бидат стандардите на судската пракса на Европскиот Суд за Човековите права во 

Стразбур како и стандардите на судиската професионална етика.   

Во случајот на Република Македонија, бидејки  Судскиот совет игра главна улога за ефикасното 

функционирање на судскиот систем и тој треба да ја обезбеди независноста на судството, 

досегашните искуства јасно покажуват дека членовите на овој совет треба да се избираат само од 

редовите на најистакнатите и најискусни правници во земјата. И во Извештајот на експертската група 

на Прибе, јасно се посочува дека ова тело мора да има активен однос во одбраната на судиите од 

мешањето и нападот од политиките кои влијаат врз нивната независност и непристрасност. Сериозни 

реформи мора да тргнат од Судскиот совет и Советот на обвинители, бидејки ако целта на реформите 

е да се обезбеди независноста на правосудните институции и особено да се исклучи можноста за 

                                                      
5Клеин и други (Kleyn and Others) против Холандија, Benjamin и Wilson против Обединетото Кралство. 
6Финдли (Findlay) против Обединетото Кралство, а подоцна и во Брудницка (Brudnicka) и останатите против Полска, 

http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"fulltext":["Kleyn and Others"],"documentcollectionid2":["GRANDCHAMBER","CHAMBER"],"itemid":["001-61077"]}
http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"fulltext":["Benjamin Wilson"],"documentcollectionid2":["GRANDCHAMBER","CHAMBER"],"itemid":["001-60649"]}
http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"fulltext":["Findlay"],"documentcollectionid2":["GRANDCHAMBER","CHAMBER"],"itemid":["001-58016"]}
http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"fulltext":["Brudnicka"],"documentcollectionid2":["GRANDCHAMBER","CHAMBER"],"itemid":["001-78989"]}


 

  

 
 

политичко влијание при донесувањето на одлуките на обвинителите и судиите, треба да се напуштат 

сите лоши практики на партиска пенетрација во постапките за назначување и унапредувањетна 

судиите и обвинителите. Назначувањата и унапредувањата треба да ги врши Судскиот совет и Советот 

на јавни обвинители според објективни критериуми во постапка која е целосно транспарентна и 

заснована на закон. Во досегашното работење на овие совети, недостасува транспарентност, но и 

предвидливост, бидејки правните очекувања многу често не кореспондираат со начинот на примена 

на законите.  

 Во односите на законодавната власт кон судството принципот на правично судење, забранува 

било каква интервенција на законодавецот за влијание при спроведувањето на правдата и при 

определувањето на спорот. Неприфатливи се закони со ретроактивно дејство кои би имале за цел да 

извршат влијание на судското одлучување во спор во кој државата е страна или пак јасно е дека 

судиите не смеат да се вклучуват како советници при изготвувањето на закони за чие подоцнежно 

спроведување тие ќе бидат надлежни.7 

Другиот агол на триаголникот во поделбата на власта, извршната власт, мора да ги почитува 

законите со задолжителност за судска контрола на сите нејзини одлуки. Oнаму каде судовите 

правосилно одлучиле, не треба да има место за интервенција на било кој дел од извршната власт, 

бидејќи постапување спротивно од ова го доведува во прашање почитувањето на принципот на 

правна сигурност. Судијата мора да биде неутрален во односот кон учесниците во постапките. Како 

правило, независноста означува отсуство на предрасуди или наклонетост во однос кон некоја од 

страните. Затоа, судијата не смее и не е прифатливо да биде носител истовремено на судска и на било 

каква функција во или блиску до извршната власт. 

Со цел да добиеме реална слика за слабостите на македонското судство во однос на 

поимањето и применувањето на принципот на независно и непристрасно судство ке направиме 

кратка анализа на предметите што досега завршиле со пресуда за Република Македонија во Судот во 

Стразбур.До сега, македонското досие во Судот во Стразбур во врска со прашањата за независноста 

на судството се состои од седум случаи. Тие се однесуваат на различни аспекти на независноста на 

судиите како од извршната и законодавната власт така и од странките, но и од колеги судии.Од 

главните принципи и стандарди на Судот во Стразбур во однос на независноста на судството во 

Република Македонија, произлегуваат два главни предизвици: прво проблеми со поделбата на власта 

и второ, проблеми со непристрасноста на судиите. Првиот круг проблеми е од системски карактер, а 

вториот ги отвора прашањата за стручноста, интегритетот и моралноста на судиите. Со досега 

завршените седум предмети, македонското досие за независноста на судството содржи два случаи од 

првиот и пет од вториот вид. 

Во голем број европски демократии неприфатливо е висок претставник на извршната власт да 

дава коментари и оценки на предмет кој е во постапката пред надлежен судски орган, а уште помалку 

                                                      
7(National and Provincial building society против Обединетото Кралство). 

http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"fulltext":["National and Provincial building society"],"documentcollectionid2":["GRANDCHAMBER","CHAMBER"],"itemid":["001-58109"]}


 

  

 
 

да биде вклучен во одлуката на судски орган. Така и во предметот на Геровска Попчевска (Gerovska 

Popčevska), Судот заклучи дека присуството и вклученоста на Министерот за правда, во носењето на 

одлука на Судскиот совет за разрешување на судија, ја нарушило независноста на ова тело во однос 

на извршната власт. Во вториот случај, Ивановски  против Република Макеоднија, Судот заклучи дека 

изјавата на високиот политичар од извршната власт е ipso facto, неспоива со поимот „независен и 

непристрасен„ суд..  

Во други два случаи (Николов против РМ и Бајалџиев против РМ) независноста беше доведена 

во прашање врз основа на претпоставена веројатност за пристрасност на судија.. И во двата случаи, 

Судот оцени дека постоело објективно оправдување за стравувањето на жалителите дека судијата ја 

немал очекуваната непристрасност и дошло до повреда на принципот на правично судење.  

Во трите други случаи (Митриновски против РМ,Попоски и Дума против РМ и Јакшовски и 

Трифуновски против РМ)жалителите го покренаа прашањето на независноста и непристрасноста на 

Судскиот совет кој одлучувал во врска со нивното разрешување како судии. И во двата сучаи утврдена 

е повреда на принципот на правично судење поради учество на судии кои биле вклучени во 

претходните постапки.  

 

Како понатаму кон независно и непристрасно судство 

 

Анализита на напредпосочените предмети покажува дека проблемите на судството во 

Република Македонија во врска со независноста на судството во повеќето случаи се поврзани 

сонеподготвеноста на конкретните судии да се соочат со различните форми на влијанија. Во два 

случаи проблем е наметнувањето на извршната над судската власт. Надминувањето на овие и 

слични проблеми,претпоставува јакнење на личната и професионална  независност на судиите како 

чинители на законитоста и јакнење на институционалната независност на судството во однос на 

другите власт, а во случајот на извршната власт. Втората е поврзана со појасно дефинирање на 

релациите на судството со другите сегменти од државната власт, а првата со личната, 

професионална подготвеност на судиите. Тоа освен интелектуален капацитет подразбира 

соодветна институционална рамка и оперативна подготвеност на судиите (професионален 

интегритет заснован на познавање и почитување на националните закони и меѓународните 

стандарди).  

Законодавна и извршна власт кои се потпираат на судство ставено под нивна контрола, значи 

без независност, порано или подоцна ќе се соочат со бумерангот на нестручноста и неквалитетот на 

истото судството. Во исто време судската независност налага судиите да бидат слободни не само од 

влијанијата од надвор туку и во самото судство. Независноста внатре во судството, претпоставува 

слобода од директиви и притисоци од колеги-судии или vis-à-vis претпоставените во судството, но 

и егзистенцијална сигурност и независност. Судијата мора да биде слободен во размислувањето и 

http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"fulltext":["Mitrinovski"],"documentcollectionid2":["GRANDCHAMBER","CHAMBER"],"itemid":["001-159769"]}
http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"fulltext":["Mitrinovski"],"documentcollectionid2":["GRANDCHAMBER","CHAMBER"],"itemid":["001-159769"]}
http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"fulltext":["Ivanovski"],"documentcollectionid2":["GRANDCHAMBER","CHAMBER"],"itemid":["001-160219"]}
http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"fulltext":["Nikolov"],"documentcollectionid2":["GRANDCHAMBER","CHAMBER"],"itemid":["001-84110"]}
http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"fulltext":["Bajaldziev"],"documentcollectionid2":["GRANDCHAMBER","CHAMBER"],"itemid":["001-107162"]}
http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"fulltext":["Mitrinovski"],"documentcollectionid2":["GRANDCHAMBER","CHAMBER"],"itemid":["001-154027"]}
http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"fulltext":["Duma"],"documentcollectionid2":["GRANDCHAMBER","CHAMBER"],"itemid":["001-159773"]}
http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"fulltext":["Duma"],"documentcollectionid2":["GRANDCHAMBER","CHAMBER"],"itemid":["001-159773"]}
http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"fulltext":["Duma"],"documentcollectionid2":["GRANDCHAMBER","CHAMBER"],"itemid":["001-159773"]}


 

  

 
 

во постапувањето. Судиите ќе го постигнат тоа ако се борат за својата независност и непристрасност. 

Во тој нивен предизвик критичката јавност е повикана да ги поттикне и да ги поддржи.  

Несомнено, во најоптимални услови кои подразбираат конзензуална определеност за 

прифаќање на потребата од темелни промени кои ќе ја помогнат независноста на судството, 

реформите треба да почнат од високите судови, Врховен и Уставен, од Судскиот совет и Советот на 

обвинители. Покрај тоа, со реформите не треба да се заборават и треба да се обезбеди независност 

на управните судови имајки ја предвид нивната надлежност во врска со надзорот над јавната 

администрација и важната улога во постапките поврзани со изборите и изборните неправилности.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 

Вовед: зошто поглавје 23?8 

 

Во тековниот процес на пристапување постојат 35 поглавја кои покриваат одделни делови од 

acquisна Европската унија. „Најмладото“ поглавје - Поглавјето 23: Правосудство и темелни 

права стана клуч на пристапувањето во ЕУ, катализатор на пристапниот процес за 

обезбедување одржливи и неповратни процеси во вградувањето на владеење на правото во 

правниот и институционален систем на земјите аспиранти за членство во Унијата. Со 

неговото воведување во 2005 година политичките критериуми влегоа во преговорите за 

членство во ЕУ.9 Заедно со Поглавјето 24 – Правда, слобода и безбедност, ја сочинуваат 

оската „владеење на правото“ на Стратегијата на ЕУ за проширување и основата на „новиот 

пристап“ во преговорите за членство во ЕУ. Особено на значење добиваат после шестиот 

бран на проширување.Новиот пристап на пристапување кој беше објавен од Европската 

комисија во 2011 година за наредните циклуси проширувања овие поглавја се отвораат први, 

а се затвораат последни.10Она што е од исклучитела важност е фактот што за поглавјата кои 

го сочинуваат корпусот мерки од владеење на правото не се преговара, туки во принцип 

земјата аспирант преку елаборативен план презема одговорностза нивновградување во 

националниот систем. За оние кои не се во преговори, содржината на Поглавјето 23 станува 

сѐ позначаен услов за натамошен напредок во интеграцијата со ЕУ. 

Согласновнатрешните договори на Унијата и стапувањето на сила на Лисабонскиот договор 

во 2009 година, јавните политики од областа на правосудството и темелните права имаат за 

цел да ја афирмираат и унапредат ЕУ како област на правда, слобода и безбедност. За 

постигнување на критериумите од ова поглавје, Република Македонија треба да 

имплементира значителен број на рефомрски процеси и активности кои имаат директно 

влијание врз секојдневниот живот на граѓаните. По однос на содржината, Поглавјето 23 е 

поделено во четири тематски области и тоа, реформа во правосудството, борба против 

корупцијата, темелни права и права на граѓаните на ЕУ. Прво, независноста на судството 

претставува централна оска во градење на потребните капацитети во одржување и заштита 

на владеење на правото. На пример, во ЕУ перцепцијата за  

 

постоење на независно и ефикасно судство е од огромна важност. Тоа е дефинирано преку 

број на препораки за постигнување на независност и непристрасност, интегритет инајвисоки 

стандарди. Понатаму, реформските процеси во оваа област изискуваат сериозна политичка, 

                                                      
8Ресурсниот центар за поглавјето 23 МЕРЦ обезбедува детални информации од извештаите на Европската комисија, 
клучни документи и истражувања за ова поглавје. Достапен е на следниот линк:www.merc.org.mk 
9Види: 2005 Enlargement Strategy Paper, достапен на: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0561:FIN:EN:PDF 
10Види: Enlargement Strategy and Main Challenges 2011-2012,  достапен на:https://ec.europa.eu/neighbourhood-
enlargement/sites/near/files/pdf/key_documents/2011/package/strategy_paper_2011_en.pdf 

http://www.merc.org.mk/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0561:FIN:EN:PDF
https://ec.europa.eu/neighbourhood-
https://ec.europa.eu/neighbourhood-


 

  

 
 

правна и административна посветеност во отстранувањето на надворешните влијанија, 

алокација на адекватни и одржливи финансиски ресурси и континуирана обука, вклучително 

и судската служба. Второ, од земјите аспиранти/кандидати за членство во ЕУ се бара 

ефикасна борба против корупцијата, бидејќи се цени дека токму коруптивните дејствија ја 

загрозуваат стабилноста на демократските институции и владеењето на правото. Како 

резиме, предметот кој се дискутира во ова поглавје се однесува на исполнувањето на 

политичките критериуми кои се основен критериум и предуслов за понатамошна интеграција. 

Со тоа, Европската Унија, преку процесот на преговори со земјите аспиранти, има за цел да 

обезбеди взаемна доверба и функционалност и оперативност на националните системи чија 

работа се темели врз вредностите на начелата на Унијата.  

Стратегијата за проширување од 2015 година Европската комисија започнува со 

спроведување на новиот пристап во подготвувањето на извештаите за напредокот за земјите 

опфатени со процесот на проширување.11 За сите земји кои пристапуваат Комисијата 

дефинира клучниобласти кои се предмет на дополнително следење: владеење на правото и 

темелни права (вклучително функционирањето на правосудниот систем, корупција, 

организиран криминал и слобода на изразување), економски критериуми, реформа на јавната 

администрација, како и три поглавја поврзани со јавните набавки, статистика и финансиска 

контрола. Овие области го следат принципот усвоен минатата година наречен „најпрвин 

основите“ (fundamentals first) со цел да се покажат реални резултати во клучните поглавја (23: 

правосудство и темелни права, 24: правда, слобода и безбедност, економското управување 

и реформата на јавната администрација). Во сите нив, се применува детален пристап на 

проценка на ситуацијата преку анализа на законската, институционалната рамка, како и 

резултатите. Загрижува фактот што токму во овие клучни области Македонија од 2015 до 

2017 стагнира и/или назадува.12 

Со новата Стратегија за проширување објавена во февруари 2018 година, Европската Унија 

уште повеќе ја потенцира важноста на владеењето на правото со тоа што нуди зајакната 

соработка и контрола преку отвоарање на Поглавјата 23 и 24 за сите земји од западниот 

Балкан.13 Тоа значи дека согласно Стратегијата, Република Македонија ќе треба да подготви 

детален Акциски план за исполнување на сите услови преку систем на следење и мерење 

(систем на одредници или benchmarking)  

                                                      
11Види: EU Enlargement Strategy 2015, достапна на: https://ec.europa.eu/neighbourhood-
enlargement/sites/near/files/20151110_strategy_paper_en.pdf 
12 Види: Институт за Европска Политика, From free fall to a new take off?, достано на: 
http://epi.org.mk/docs/C.A%20Macedonia_BENCHER.pdf 
13Види: A credible enlargement perspective for and enhanced EU engagement with the Western Balkans, достапно на: 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication-credible-enlargement-perspective-western-
balkans_en.pdf 



 

  

 
 

Содржина на Поглавјето 23 

Содржината на Поглавјето 23 – Правосудство и темелни права се базира на Членот 2 од 

Договорот за Европската унија кој повикува на принципите на човечко достоинство, слобода, 

демократија, еднаквост, владеење на правото и заштита на човековите права. Овие принципи 

се заеднички за сите земји членки на Европската унија и воедно се обврзувачки и за земјите 

кандидати за членство. Членот 3(2) од Договорот за Европска унија и членот 67(1) од 

Договорот за функционирањето на Европската унија формираат област на слобода, 

безбедност и правда. Политиките на ЕУ во областа на правосудството и темелните права 

имаат за цел да ја одржат и унапредат Унијата во тие области.  

Поглавјето 23 е структуирано во четири големи области: 

− Правосудство;  

− Спречување и борба против корупцијата; 

− Темелни права. 

− Права на граѓаните на ЕУ 

Еден од клучните предизвици во усогласувањето со ЕУ во Поглавјето 23 е што за поголемиот 

дел од содржината на поглавјето не постојат правни акти на ЕУ, и покрај тоа што ЕУ сè повеќе 

се ангажира во овие области. Во најголем дел, не постојат унифицирани „модели“ за 

усогласување со ЕУ во ова поглавје, особено во поглед на поставеноста на институциите. Се 

работи за демократски стандарди и најдобри практики на државите членки на ЕУ, често 

формулирани низ „мекото право“ на Советот на Европа, во документите на Обединетите 

нации и други меѓународни организации. Тие постојано се развиваат и унапредуваат. Дотолку 

повеќе е значајно националните институции и сите засегнати страни, целиот граѓански сектор 

(и другите засегнати страни како академската заедница, приватион сектор, итн.) да бидат 

вклучени во креирањето и следењето на националните политики во оваа област.  

Правосудство 

 

 

• Владеењето на правото и правото на правично судење кои се вградени во членот 6 од 

Европската конвенција за човековите права и членот 47 од Повелбата за темелните 

права на Европската унија укажуваат на тоа дека правосудството мора да биде 

независно и непристрасно. Државите треба да ги отстранат надворешните влијанија 

врз правосудните органи. 

• Државата која цели кон членство во ЕУ треба да овозможи услови за независно, 

непристрасно и одговорно, професионално, компетентно и ефикасно правосудство. 

 



 

  

 
 

 

• Во рамките на Советот на Европа донесени се повеќе препораки и други документи кои 

се однесуваат на независноста и ефикасноста на судството. 

Спречување и борба против корупцијата 

 

• Земјите членки на ЕУ мора да обезбедат ефективна борба против корупцијата која 

претставува серизона закана за стабилноста на демократиските институции и 

владеењето на правото. Членот 83(1) од Договорот за функционирањето на 

Европската унија ја утврдува надлежноста на Унијата да утврди минимум правила во 

дефинирањето на кривичните дела и санкции во областа на корупцијата.14Државите 

кои пристапуваат треба да обезбедат спроведување и на клучните меѓународни 

договори од оваа област.  

Покрај воспоставената законска и институционална рамка, ЕУ инсистира на нејзино 

практично функционирање и досие на предмети кои докажуваат  посветеност во 

борбата против корупцијата.  

Темелни права 

 

• Согласно Член 6 од Договорот за Европската унија и судската практика на Судот за 

правдата на ЕУ, Унијата ги почитува темелните права како што се гарантирани со 

Повелбата за темелните права на ЕУ. Гарантирањето и унапредувањето на 

темелните права е основен принцип на правото на Унијата и воедно е резултат од 

заедничките уставни традиции на земјите членки. Овие принципи се обврзувачки за 

институциите во извршувањето на нивните овластувања и за земјите членки во 

спроведувањето на правото на Унијата (Член 51 од Повелбата за темелните права на ЕУ).  

Заштитата на темелните права ги покрива сите права опфатени со Повелбата. Во 

преговорите за Поглавјето 23 се разгледуваат следниве човекови права15. 

                                                      
14Поважни правни акти на ЕУ се:  Конвенцијата за заштита на финансиските интереси на Европската заедница од 1995 
година, Конвенција за борба против корупцијата во која се вклучени службени лица на ЕУ или на државите членки од 
1997 година се базираат на Член К.3(2, ц) од Договорот за Европската унија и Рамковната одлука од 2003 година за 
спречување на корупцијата во приватниот сектор. 
15човековото достоинство; правото на живот и интегритет на личноста; забраната на тортура и нехумано и понижувачко 
постапување и казнување; забраната на ропството, слугувањето и присилната и задолжителната работа;  почитувањето 
на приватниот и семејниот живот и комуникациите; правото на склучување брак и право на основање семејство; 
слободата на мислата, совеста и религијата; слободата на собирање и здружување, вклучително слобода на формирање 
политичка партија и основање синдикати; односот кон социјално ранливите и лицата со посебни потреби и принципот на 
недискриминација; слободата на изразување и плурализмот во медиумите; правото на образование; правото на 
сопственост;родовата еднаквост и правата на жените, правата на детето. 



 

  

 
 

Одредени апсекти на овие права, како и другите права гарантирани со Повелбата се 

разгледуваат во пристапувањето и во другите поглавја.  

• Државата која пристапува треба да обезбеди процедурални заштитни мерки: 

слобода и безбедност,како и право на правично судење. 

Искучително значајна во овој поглед е судската практика на Европскиот суд за 

човекови права, особено во поглед на ограничување на притворот. 

Европската унија со Договорот од Лисабон, за првпат во својата историја, доби 

надлежност да усвојува минимум правила во форма на директиви што може да се 

однесуваат на „правата на лицата во кривичната постапка“ како и „взаемна прифатливост 

на докази“, така што веќе се донесени повеќе директиви. Во рамките на Поглавјето 23 се 

разгледува и почитувањето и заштитата на малцинствата и културните права, врз 

основа на меѓународните документи, како и уставните одредби на државите кандидати. 

Посебно внимание се посветува на интеграцијата на Ромите.  

• Предмет на разгледување во пристпаниот процес се и мерките за спречување и борба 

против расизмот и ксенофобијата.  

• Европската унија, исто така, го гарантира и приватниот живот и заштитата на личните 

податоци согласно со донесените директиви.16 Секоја држава членка на ЕУ треба да има 

независно регулаторно тело за заштита на личните податоци. 

• Европската унија основа Агенција за темелни права, во која државите кандидати можат 

да имаат набљудувачки статус.   

Состојби во Поглавјето 23 во РепубликаМакедонија 

Правосудството е една од најкритичните области, каде што јасно е утврдено „уназадување“ 
заклучно со последниот Извештај на Европската Комисија објавен во 2016 година. Се 
потенцира дека во голем број на „обични случаи“ судовите можат да судат независно, но 
постои политичко мешање кога станува збор за политички чувствителни случаи односно 
случаи од висок профил, што „фрла сенка врз целокупниот судски систем, кој инаку е 
функционален“. Таквото политичко мешање ги доведува во прашање и веќе спроведените 
реформи. Постоењето на „селективна правда“ се поврзува со сомнеж во функционирањето 
на електронскиот систем за распределба на случаи. Во однос на буџетот, вкупниот износ на 
средства по жител е понизок од европскиот просек, додека пак бројот на судии по жител е 
повисок. 
Во Препораките на групата високи експерти на ЕК предводена од г. Прибе за системско 
нарушување на владеење на правото (и рефлектирана во Итните реформски приоритети), од 

                                                      
16Директивата на ЕУ 95/46/ЕК на Европскиот парламент и Советот за заштита на граѓаните во врска со обработката на 
личните податоци и слободното движење на тие податоци, Рамковната одлука 2008/977/ПВР за заштитата при 
обработката на личните податоци во рамки на полициската и судската соработка во кривична материја и Директивата 
2002/58/ЕК за обработката на личните податоци и заштитата на приватноста во телекомуникацискиот сектор. 



 

  

 
 

јуни 2016 година се констатирани значајни недостатоци во пет сфери: следење на 
комуникациите, судство и обвинителство, надворешниот надзор од независни тела, избори и 
медиуми.17 Повеќето од нив се повторени во извештајот на експертската група подготвен во 
јули 2017 година.18 
 

Во нив, меѓу другото,  е констатирано:  

...„Скандалот на прислушкување откри масовна повреда на темелните права, вклучувајќи го и 

правото на учество во јавниот живот и на гласање, правото на еднаков пристап кон јавните услуги, 

правото на приватност и заштита на личните податоци, како и правото на независно и 

непристрасно правосудство“... 

...„Неодамна објавените информации укажуваат на сериозни случаи на политичка 

корупција на различни нивоа и начини“...  

...„Кризата на медиумите им ја одзема на новинарите способноста да дејствуваат 

професионално и без страв. Сопствениците на медиумите и приватните рекламни 

агенции ризикуваат одмазда од политичките сили ако не покажуваат поддршка на 

нивната агенда“...  

 

Сепак, од аспект на усогласеност Република Македонија е на одредено ниво на подготвеност, 

но не постои напредок во борбата против корупцијата што останува широко распространета. 

Ваквата состојба се поврзува со недостиг на политичка волја и политичкото мешање што ја 

загрозува способноста на надлежните органи да дејствуваат самостојно и независно. 

Објавените прислушувани разговори покренаа сериозни обвинувања против високи владини 

службеници за злоупотреба на моќ и корупција. Особено загрижува „селективната пасивност“, 

односно незаинтересираноста на органите за спроведување на законот, вклучително и 

Јавното обвинителство да ги истражат овие наоди, со што се доведува во прашање нивната 

независност. Нема напредок ни во однос на борбата против организиран криминал, иако и 

тука постои одредено ниво на подготвеност. Борбата против организираниот криминал е дел 

од Поглавјето 24, но во овој извештај повторно е извлечена и во политичките критериуми. 

Според ЕК, прислушуваните разговори открија сериозни недостатоци во практичната 

примена на законите во областа на следењето на комуникациите. Недостатокот на 

независен, надворешен и транспарентен надзор над полицијата остава простор за постојани 

обвинувања за политизација. Во овој извештај се истакнува и борбата против тероризмот 

                                                      
17Европска комисија, Република Македонија: Препораки од групата на високи ескперти за системски проблеми во 
областа на владеење на правото поврзани со прислушањето на комуникациите, објавено пролетта 2015 година, 
достапно на: https://ec.europa.eu/neighbourhood 
enlargement/sites/near/files/2017.09.14_seg_report_on_systemic_rol_issues_for_publication.pdf 
18Оцена и препораки на Вишата експертска група за системски прашања во врска со владеењето на правото 2017 година, 
достапни на https://goo.gl/JFhEkH 

https://ec.europa.eu/neighbourhood%20enlargement/sites/near/files/2017.09.14_seg_report_on_systemic_rol_issues_for_publication.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood%20enlargement/sites/near/files/2017.09.14_seg_report_on_systemic_rol_issues_for_publication.pdf
https://goo.gl/JFhEkH


 

  

 
 

поради феноменот на појава на странски терористички борци и радикализација, поради што 

се потенцира потребата од сеопфатна и ефективна стратегија.  

 

Како следи и оценува Европската Унија? 

 

Европската комисија редовно и систематски го набљудува напредокот на државата кандидат 

во Поглавјето 23 - преку сопствените институции, информациите добиени од државата 

кандидат, од меѓународни организации, како и од граѓанскиот сектор.  Редовните годишни 

извештаи на Европската комисија содржат посебна глава за Поглавјето 23 во која се даваат 

оценки за состојбите, како и препораки. Оценките за ова поглавје се клучни за натамошниот 

напредок на државата во процесот на европската интеграција. Врз основа на извештаите, 

Советот на ЕУ за општи работи (најчесто во декември) донесува заклучоци. Во исклучителни 

случаи Советот на ЕУ расправа и почесто, а Европската комисија може да изготви и посебни 

извештаи.19Во воспоставувањето на стандардите и оценките за состојбите, институциите на 

ЕУ се потпираат на институциите и телата коишто се создадени под закрилата на Советот на 

Европа, како што се:  

- Европскиот суд за човекови права (ЕСЧП): Меѓународен суд до кој граѓаните од 

државите-членки на Советот на Европа можат да поднесат тужба против државата за 

прекршување на членови конвенцијата по исцрпување на сите национални правни 

можности за заштита на правата. Има создадено богата јуриспроценција, која е извор за 

критериумите за членство во Поглавјето 23;    

- Венецијанската комисија, која обезбедува правна помош за земјите-членки во три 

области: а) демократските институции и фундаментални права; б) уставна и обична 

правда; в) избори, референдуми и политичките партии);  

- Групата држави против Корупцијата (ГРЕКО), која работи на подобрување на 

капацитетот на членките за борба против корупцијата преку мониторирање на нивната 

усогласеност со анти-корупциските стандарди на Советот на Европа низ еден динамичен 

процес на взаемна евалуација. 

- Европски комитет за спречување на тортура и нечовечко или понижувачко 

постапување или казнување (ЦПТ)има воспоставено систем на набљудување, преку 

непосредни посети на затворите и други институциии за лица на кои им е ограничена 

слободата и поднесување редовни извештаи, со препораки 

                                                      
19 Каков што е случајот со последниот извештај за Република Македонија од група експерти споменати погоре) 



 

  

 
 

- Консултативниот совет на европските судии (КСЕС): советодавно тело во врска со 

прашањата што се однесуваат на независноста, непристрасноста и компетентноста на 

судиите. 

- Европската комисија за ефикасност на правдата, како тело за унапредување на 

ефикасноста и функционирањето на правдата во државите членки на Советот на Европа 

 

Акциски план за Поглавје 23 – Правосудство и темелни права и влучување на 

граѓанскиот сектор: искуства од Црна Гора и Србија 

Преку анализа на процесот на пристапување на Црна Гора и Србија, може да се има 

поприлично јасна слика што се очекува од Република Македонија по однос на изработка на 

Акциски план за поглавјето, согласно новата Стратегија за проширување на Унијата. Иако 

Македонија сеуште формално нема отпочнатно процес на преговори, паралели во 

организациската и институционална поставеност може дасе повлечат за процесот биде 

разбирлив и за пошироката јавност.  

За почеток, согласно методологијата за изработка на Акциски план, во процесот на 

изработка на планот, групата која ќе биде задолжена за негова подготовка (и 

понатаму ќе прерасне во работна група за преговори за Поглавје 23) треба да се 

води од принципите на целосна транспарентност и инклузивност, што подразбира 

обезбедување на што поширок консензус во општеството. Согласно овие принципи, 

работата ќе се одвива на две траки. Првата трака ги дефинира и елаборира сите активности 

кои се заеднички за трите тематски потпоглавја, додека втората трака дефинира 

индивидуални интервенции за секое потпоглавје поединечно: правосудство, борба против 

корупција и темелни права. 

Кога станува збор за заедничките активности на ниво на поглавје, тие се однесуваат на 

подготвителни работилници и тематски/експертски форуми за подготовка на методологија за 

изработка на стратешки документи, консултативни состаноци и работилници со преставници 

од другите преговарачки групи од регионот. Еден од најважните сегменти е обука за 

изработка на методологија за подготовка на буџетски акциски планови. Исто така, во оваа 

фаза се конституираат и консултативните механизми со граѓанските организации кои 

соработуваат на ниво на цело поглавје.  

По однос на методологијата за подготовка на нацрт тексот од Акцискиот план, покрај 

пленарните и билатерални консултативни состаноци, консултациите и координацијата за 

негова подготовка се одвива на дневно ниво кое е овозможено преку користење на интернет 

технологија. Прво, во Република Србија во текот на подоготовката на нацрт плановите во 

областа на судството одржани се вкупно 7 пленарни и 26 посебни состаноци со претставници 

од Јавното обвинителство, Специјалното јавно обвинителство, Судксиот совет и Советот на 

јавни обвинители, Врховниот суд, Академијата за судии и јавни обвинители и Државната 



 

  

 
 

комизија за спречување на корупција. Министерството за правда, како координатор на 

поглавјето, учествува на сите состаноци, подготвува извештаи и ја информира јавноста. 

Второ, во делот на борбата против корупцијата,  

одржани се над 20 консултативни состаноци со претставници од повеќе институции од 

областа на здравството, образованието, царината, како и соодветните тела за борба против 

корупција. За ова потпоглавје, се употребува хоризонтален пристап за мапирање на сите 

можни извори на корупција и се предлагаат соодветни мерки, пред се, за нивно превенирање. 

Во преговорите со Црна Гора и Србија, поради обвинувањата за зголемен тренд на висока 

корупција и злоупотреба на државните ресурси, земјата кандидат подготвува посебен план 

за висока корупција која ги таргетира носителите на јавни функции (и политички партии) како 

можен извор на злоупотреби. Овој тренд е евидентен во Црна Гора и во Македонија преку 

создавање на специјални јавни обвинителства. Трето, делот на темелни права како едно од 

најобемните потпоглавја и поради неговата природа е сочинето од повеќе области. Процесот 

на консултации  во Црна Гора и во Србија е составен од билатерални состаноци и дневни 

брифинзи преку интернет. За илустрација, во Србија само за подготовка на првиот нацрт на 

Акцискиот план биле одржани на 40 билатерални состаноци со претставници од 

Министерството за правда, Министерството за труд и социјална политика, Министерството 

за информатичко општество и администрација, Министерството за внатрешни работи, 

Министерството за локална самоуправа, Канцеларијата за заштита од дискриминација, 

Народниот правобранител, Дирекцијата за заштита на личните податоци, итн.  

 

Кога станува збор за методолошкиот и технички пристап кон подготовката на Акцискиот 

план, дефинирањето на активностите треба да обезбедат јасен и хронолошки 

преглед за сите потребни законски измени и промени во институционалната рамка. 

Искуството од сите претходни проширувања покажало дека најголем предизвик е јакнење и 

одржување на административните капацитети на државата не само за водење на процесот 

на преговори, туку и способноста да ги преземе и спроведе обврските кои се наметнуваат од 

членството во Унијата. За таа цел, Акцискиот план треба да содржи дел за зајакнување на 

административните капацитети со најпрецизни индикатори и точност за спроведување на 

овој тип активности на среднорочен план (4-5 години). Исто така, посебно внимание се 

посветува на индикаторите за воспоставување на механизам за мерење и оценување на 

влијалнието на предвидените активности, особено проценка на нивото на реализација на 

посакуваниот резултат. Европската комисија инсистира поставување на квантитативни 

индикатори за сите активности (исклучок се прави за одредени одредници каде е потребна и 

квалитативна анализа на успешност). Понатаму, еден од клучните императиви на Акцискиот 

план се мерките кои имаат за цел да обезбедат финансиска одржливост на реформските 

процеси.  

 



 

  

 
 

Искуствата од Црна Гора и Србија укажуваат дека посебно внимание било дадено на 

подготовката на финансиската конструкција. Еден од методите, кој се преферира и од земјата 

која преговара но и од Европската комисија, е подготовка на финансиски план кој се заснова 

на минимално оптоварување на буџетот и нуди максимално искористување преку 

реорганизација и координирано искористување на постојните ресурси со кои  

 

располага државата. Сите трошоци за спроведување на планираните активности мора да 

бидат изразени и оправдани со огромна прецизност преку употреба на униформна 

методологија за поглавјата 23 и 24 во соработка со меѓународни финансиски експерти.  

 

Исто така, треба да се има предвид дека Акцискиот план е органски документ и подлежи на 

периодично ажурирање. Документот се дизајнира да овозможи интервенции и дополнувања 

без да предизвика ефект врз финансиската конструкција. Еден од најбитните фактори во 

воспоставувањето на врска помеѓу активностите, временската рамка и достапните 

финансиски извори е динамиката на планирање и спроведување на проекти финансирани од 

ИПА. Овој процес има за цел да овозможи усогласување на програмирањето на ИПА. 

Фондовите со приоритетите кои се наметнуваат од преговарачкиот процес. Планирањето има 

огромна улога во усогласување на потребните на државата за финансирање на клучни 

реформи кои најверојатно ќе започнат на почеток на преговорите и ќе финишираат при 

самото пристапување. Како што веќе се констатира за потребата од детален план за јакнење 

на административните капацитети, создавањето на оперативна база способна за успешно 

усогласување на ИПА со приоритетните цели е од клучна важност за подготовка на земјата 

за влез во ЕУ.  

 

Последователно, веќе во периодот кој води до билатералниот скриниг, граѓанските 

организации активно се вклучени во подготовка на презентациите за нивото на усогласеност 

на правниот систем на Република Македонија со законодавството на Унијата. Искуствата од 

Србија и Црна Гора укажуваат дека граѓанските организации се покануваат да бидат дел од 

преговарачкиот процес преку јавен повик кој го администрира, во нашиот случај, 

Секретаријатот за европски прашања на Владата на Република Македонија и Канцеларијата 

за соработка со граѓанските организации. За Поглавје 23, клучна улога игра и Министерството 

за правда кое вооедно е и координатор на работната група за Поглавје 23. Улогата на СЕП, 

како координатор на корпусот политички критериуми, има за цел да обезбеди конзистентност, 

усогласеност и хоризонтална меѓуинституционална соработка. 

 

За илустрација, во Република Србија првиот нацрт на Акцискиот план бил објавен на 

интернет страницата на Министерството за Правда на српски и англиски јазик. Преку 

поддршка на странски донатори (во нивниот случај ГИЗ), била организирана тркалезна маса 

на која учествувале 150 претставници од граѓанскиот сектор. Фокусот на дискусија бул на 



 

  

 
 

дизајнот на потребните реформски резови во преговарачкиот процес. По одржување на три 

рунди состаноци за првиот нацрт на Акцискиот план за Поглавјето 23, министерството 

пристапило кон вградување на коментарите во новата верзија на документот. Со цел 

запазување на принципите на транспарентност и инклузивност, како и јакнење на 

општествена доверба во процесот, работната група со која раководи Министерството за 

правда е задолжена да подготви и објави Извештај за вклученоста на граѓанските 

организации во преговарачкиот процес вклучувајќи и индикативен пресек за вградување и 

примена на предлозите од организациите. Иситот механизам се повторувасе до 

финализирање на последниот нацрт на Акцискиот план кој се одвива понекогаш и преку 

директен консултативен процес со претставници од поедии граѓански организации.  

 

Она што е исклучително битно е улогата на националните парламенти. Акцискиот план за 

Поглавјето 23 е под директен надзор од страна на Парламентот поради неговата клучна улога 

во усвојувањето на стратешките документи. Парламентарната контрола се одвива на две 

нивоа и тоа, прво консултација со членовите од Комисијата за европски прашања при 

подготовка на текстот од Акцискиот план и второ, во процесот на усвојување на тексот за 

време на парламентарната дебата (вклучително расправата за поедините делови и на ниво 

на цел документ) со можност за доставување на интервенции, односно амандмани на самиот 

текст. На крај, оптималната цел е Акциски план кој е резултат од највисок можен степен на 

консенсус помеѓу трите власти, и зајканата синергија помеѓу извршната, независните 

регулаторни тела и граѓанските организации во рамки на нивните уставни и правни 

надлежности и ограничувања.  

 

Кога станува збор за методолошкиот и технички пристап кон подготовката на Акцискиот план,  

дефинирањето на активностите треба да обезбедат јасен и хронолошки преглед за сите 

потребни законски измени и промени во институционалната рамка. Искуството од сите 

претходни проширувања покажало дека најголем предизвик е јакнење и одржување на 

административните капацитети на државата не само за водење на процесот на преговори,  

туку и способноста да ги преземе и спроведе обврските кои се наметнуваат од членството во 

Унијата. За таа цел, Акцискиот план треба да содржи детални активности за зајакнување на 

административните капацитети со најпрецизни индикатори и точност за спроведување на 

овој тип активности на среднорочен план (4-5 години). Исто така, посебно внимание се 

посветува на индикаторите за воспоставување на механизам за мерење и оценување на 

влијалнието на предвидените активности, особено проценка на нивото на реализација на 

посакуваниот резултат. Европската комисија инсистира поставување на квантитативни 

индикатори за сите активности (исклучок се прави за одредени одредници каде е потребна и 

квалитативна анализа на успешност). Понатаму, еден од клучните императиви на Акцискиот 

план се мерките кои имаат за цел да обезбедат финансиска одржливост на реформските 

процеси.  



 

  

 
 

 

Искуствата од Црна Гора и Србија укажуваат дека посебно внимание било дадено на 

подготовката на финансиската конструкција. Еден од методите, кој се преферира и од земјата 

која преговара но и од Европската комисија, е подготовка на финансиски план кој се заснова 

на минимално оптоварување на буџетот и нуди максимална експлотација преку 

реорганизација и координирано искористување на постојните ресурси со кои располага 

државата. Сите трошоци за спроведување на планиранитеактивности мора да бидат 

изразени и оправдани со огромна прецизност преку употреба на униформна методологија за 

поглавјата 23 и 24 во соработка со меѓународни финансиски експерти.   

Исто така, треба да се има предвид дека Акцискиот план е органски документ и подлежи на 

периодично ажурирање. Документот се дизајнира да овозможи интервенции и дополнувања 

без да предизвика ефект врз финансиската конструкција. Еден од најбитните фактори во 

воспоставувањето на врска помеѓу активностите, временската рамка и достапните 

финансиски извори е динамиката на планирање и спроведување на проекти финансирани од 

ИПА. Овој процес има за цел да овозможи усогласување на програмирањето на ИПА 

фондовите со приоритетите кои се наметнуваат од преговарачкиот процес. Планирањето има 

огромна улога во усогласување на потребните на државата за финансирање на клучни 

реформи кои најверојатно ќе започнат на почеток на преговорите и ќе финишираат при 

самото пристапување. Како што веќе се констатира за потребата од детален план за јакнење 

на административните капацитети, создавањето на оперативна база способна за успешно 

усогласување на ИПА со приоритетните цели е од клучна важност за подготовка на земјата 

за влез во ЕУ.  

Предлог заклучоци 

1. Владата на РМ да обезбеди транспарентност и инклузивност во спроведувањето на 

реформата на правосудството преку доследно почитување на процедурите за 

консултации со сите засегнати страни. Граѓанскиот сектор, академската јавност и 

останатите засегнати страни да бидат вклучени во континиуранoто следење на 

спроведувањето како би се постигнала нивна доследна имплементација во согласност 

со претходно зацртаните стратешки цели и насоки. 

2. Неопходно е натамошно јакнење на независноста на судството, вклучително и на 

Судскиот совет и Советот на јавни обвинители, преку соодветен и транспарентен 

процес и образложени одлуки за именување и унапредување на судиите, како и 

примена на јасни процедури за избор на претседатели на судовите и за 

прераспоредување на судиите. 

3. Собранието и неговите тела треба да го зголемат своето учество и надзорот над 

независните органи, на пример преку започнување на пракса на јавни собраниски 

расправи.  



 

  

 
 

4. Потребна е координирана активност на министерот за правда и надлежните државни 

органи во насока на подобрено и поефикасно извршување на пресудите на ЕСЧП 

донесени во поглед на Република Македонија, а имајќи го предвид стандардниот и/или 

засилениот надзор над нивната имплементација на која истите подлежат од страна на 

Комитетот на министри при Советот на Европа, од една, како и потребата од 

отстранување на индивидуалните повреди, како и измени во законодавството, од друга 

страна. 

 
 
 
 
 
 
 
 


