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Записник од присуство на седница на Судски совет на РМ 

 

Време: 23 септември 2015 – 10:00-13:30 часот 

Присутни: Јелена Кадриќ и Кристина Дода 

Институтот за човекови права во рамките на редовните активности од Мрежа 23 

присутвуваше на 204 седница на Судскиот совет на Република Македонија, која се одржа 

во салата на ССРМ. На седницата присуствуваа 12 члена на ССРМ од вкупно 15 членови. 

На седницата не присуствуваа Александра Зафировска-член на ССРМ и Министерот за 

правда Аднан Јашари.  

 

Претседателот на ССРМ ја отвори седницата со констатирање на присуство на членовите 

и обезбеден кворум за работа. Потоа го прочита дневниот ред по кој ќе се работи на 

седницата, и предложи измени во називите на предложените точки. Имено пред да се 

донесе одлука за утврдување на потребниот број на судиски места во судовите во РМ 

потребно е да се прибави мислење од ВСРМ, така да точката треба да гласи Барање на 

мислење од ВСРМ за определување на бројот на судии во секој суд на Република 

Македонија согласно член 44 став 1 од Законот за судови. Дневниот ред со предложените 

измени беше едногласно прифатен. 

 

На седницата се работеше по следниов дневен ред: 

1. Усвојување на Записник од 202-та седница на Судскиот совет на Република Македонија 

од 10.07.2015 година; 

 2. Донесување на Предлог - одлука за утврдување на потребниот број на судиски места во 

судовите во Република Македонија. 

3. Донесување на Одлука за утврдување на потребниот број на слободни судиски места за 

основните судови во Република Македонија за VI-та генерација на кандидати за судии во 

Академијата за судии и јавни обвинители. 

4. Донесување на проценка на потребите за избор на судии во сите судови во Република 

Македонија.  

5. Разгледување на извештаите од извршените работни посети во судовите во Република 

Македонија од страна на членовите на Судскиот совет на Република Македонија. 

6. Усвојување на Програмата за организирање на Тркалезна маса со судовите, Академија 

за судии и јавни обвинители и Здружение на судии. 

7. Разгледување на барањето за согласност за предавач на Универзитетот Американ Колеџ 
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на судија Анета Арнаудовска – Директор на Академија за судии и јавни обвинители. 

8. Разно. 

 

Откако беше усвоен записникот од 202 седница, се продолжи по точката за утврдување на 

потребниот број на судиски места во судовите во Република Македонија. Бидејќи 

материјалот за оваа точка е изготвен од страна на работната група истиот е доставен до 

сите членови по електронски пат. Работната група при изготвување на анализата за 

потребните судиски места во судовите во РМ, работела имајќи ги во предвид 

критериумите кои биле утврдени на претходната седница, како и препораките од 

меѓународните извештаи за намалување на бројот на судии согласно бројот на жители. 

Врз основа на тоа е направена нова систематизација за потребниот број на судии во 

судовите во РМ. Согласно член 44 став 1 од Законот за судовите во РМ новата 

систематизација односно определувањето на бројот на судиски места во судовите во РМ 

мора да добие согласност од општата седница на ВСРМ, па дури тогаш ќе се донесе 

конечна одлука од страна на ССРМ. Во споредба со актуелната систематицација која 

броела 740 судии, сега е намален бројот на судии и утврдено е дека потребниот број на 

судии во судовите во РМ е 636 судии. Во моментов активни се 590 судии.  

Се разви дискусија помеѓу членовите на ССРМ, посебно претседателката на ВСРМ 

бараше да се задржи бројот на судии во ВСРМ бидејќи мометалната сосотјба е екстремно 

лоша, неможе да се оформи кривичен совет. Од расположивите судии од апелационите 

судови нема кандидати -  кривичари кои би сакале да одат во ВСРМ. Меѓутоа изборот на 

судии во повисоките судови е врзан и со оценувањето на судиите, каде согласно бодовите 

во АКМИС системот ги исфрла кандидатите за судии во повисоките судови според 

најголемиот број на бодови. Овој систем на бодување има недостаток во тоа што 

претседателите на судовите добиваат помалку бодови, и со самото тоа неможат да бидат 

конкурентни за конкурирање во повисок суд. Истото важи и за членовите на ССРМ кои се 

судии. Тие воопшто не се оценуваат и по завршувањето на мандатот неможат веднаш да 

бидат избрани за судии во повисоките судови бидејќи не се оценети. Според 

претседателката на ВСРМ овој затворен систем доведе до немање на доволно судии за 

пополнување на упразнети судиски места.  

 

ЗАКЛУЧОК: Новата систематизација за бројот на судиски места во судовите во РМ да се 

достави до ВСРМ за добивање на мислење. 

  

Третата точка од дневниот ред донесување на одлкука за бројот на кандидати за VI-та 

генерација на кандидати за судии во Академијата за судии и јавни обвинители. И по однос 

на ова работната група направила анализа за потребниот број на судии во основните 

судови и согасно тоа да се определи бројот на кандидати за во АСЈО. Анализата е 

направена целосно за сите основни судови и согласно тоа ако се земе во предвид 

пензионирањето на судии во следниве две години во Апелационите судови и ВСРМ, и 

повлекување на судии од основните судови, плус пензионирање на судии во основните 

судови, тогаш се доаѓа до бројка од 101 слободно место. Но тоа е преголема бројка и кога 
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во анализата ќе се додат критериумот за опаќање на приливот на предметите во некои 

судови како и вкупната систематизација, тогаш бројот на слободни судиски места во 

основните судови е 85. Меѓутоа некои од членовите на ССРМ не се согласуваат со тој број 

и сметаат дека најоптимален број е 63 упразнети места, а таа бројка е добиена согласно 

потребата за намалување на судии во некои судови како и согласно намалувањето на 

бројот на предмети во последниве години.   

 

Се отвори дискусија по однос на оваа точка, да се произнесат членовите на ССРМ за 

предложениот број на упразнети судиски места во основните судови. Претседателката на 

ВСРМ не го поддржува концептот на почетна обука во АСЈО бидејќи смета дека е 

потребно судиите пред да започнат со судење да се стекнат со искуство, што во 

Академијата не го добиваат. Во дискусијата се вклучија и другите членови, кои истакнаа 

дека со сегашните законски решенија односно услови за прием на кандидати во АСЈО, не 

се привлекуваат кандидати за во Академијата за што е доказ и 4 огласи кои беа објавени за 

петтата генерација и сега има само 13 кандидати. Еден од членовите на ССРМ предложи 

дека условите за прием на кандидати во АСЈО и условите кои се дадени во Законот за 

судови кој треба да ги исполнува судија за основен суд се различни. Потребно е да се 

направат измени во законот и да се изнајде начин како да се привлечат завршените 

студенти од правните факултети. Ако продолжи овој тренд ќе се дојде до ситуцација да 

нема судии за во основните судови. Беше предложено да се направат сега законски измени 

за да се премости моменталната состојба и да се пополнат упразнетите судиски места во 

основните судови. Факт е дека АСЈО нема капацитет за прием на повеќе од 27 кандидати, 

а согласно законот следниот оглас би можел да се објави откако ќе заврши шестата 

генерација. Се даде предлог бројката да се утврди сега, но огласот да се објавува 

сукцесивно за да може за поскоро време да се обезбедат доволен број на судии во 

основните судови.  

 

Потпретседателот на СРРМ инсистираше да се донесе одлука за определување на 

реалниот вкупен број за слободни судиски места, за да се избегне одговорноста на ССРМ 

дека навремено не утврдил колкава е потребата од судии во основен суд. А ако АСЈО нема 

капацитет, тоа е проблем на државата.  

 

ЗАКЛУЧОК: Членовите неможеа да се усогласат за точниот број, и се предложи оваа 

точка од дневниот ред да биде презакажана за идната среда.  

 

Следната точка е Проценка за потреба од пополнување на судиски работни места во 

судовите, а согласно Акциониот план кој произлезе од Договорот со Прибе, во септември 

треба да се донесе проценката, потоа во октовмри треба да се објават огласите, а во 

ноември да се изврши избор на судии во сите судови во РМ. Согласно извршената анализа 

во моментов итно се потребни 22 судии во основните судови, 23 судии во апелационите 

судови. Но за огласите кои ќе се објават до крајот на годината работната група ги утврди 

следниве потреби: 
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ЗАКЛУЧОК: За Апелационен суд Скопје - 6 судии, Апелационен суд Штип – 2 судии, 

Апелационен суд Гостивар – 2 судии, Апелационен суд Битола – 2 судии, Управен суд – 3 

судии, Виш управен суд – 3 судии, ВСРМ – 4 судии. 

 

Следната точка на дневен ред се извештаите за работните посети во основните и 

аплеационите судови во РМ и тоа во Апелационен суд Битола, Апелационен суд Штип, 

Основен суд Битола, Основен суд Скопје 1 Скопје, Основен суд Струмица и Основен суд 

Штип. Беше кажано дека има подобрување во однос на состојбите со сите судови каде 

што биле во посета. Членовите на ССРМ развија дискусија во која мера треба да се врши 

проверка на предметите кога се оди во посета и како ќе изгледа извештајот од таа посета. 

Некои комисии завлегуваат во материјално прегледување на предметите, а некои само 

процедурално, посебно кога станува збор за застарените предмети. Согласно нивната 

надлежност тие вршат само следење на работата на судиите и судовите. Контрола на 

работата на судиите ја вршат апелационите судови при нивните посети на основните 

судови. Затоа се укажа како неопходна потреба да се вооедначат посетите за да се избегне 

мешање на надлежности при вршењето на контролата бидејќи апелационите судови се 

должни да вршат контрола, а ВСРМ исто така имаа оддел кој трба да се грижи за судската 

пракса и за должина на постапка, посебно кај застарените предмети.  

 

ЗАКЛУЧОК: Членовите на ССРМ договорија во декември да усвојат Програма за работа 

на ССРМ за наредната година и да изготват методологија за посетите на судовите. 

 

Седмата точка е информација околу организирање на тркалезна маса која произлезе од 

акциониот план огласно кој ССРМ треба да органзиира три тркалезни маси во следниов 

период. Првата тркалезна маса е закажана за 28.09.2015 година, во АСЈО и темата е 

„Значењето и улогата на ССРМ во независнста на судиите“, на која ќе бидат поканети 

претседатели на судови, преставници од ЕУ, Министерсвто за правда, а излагачи ќе бидат 

Влатко Самарџиски и Мирјанка Гоцевска Стефановска, модератор Бранко Ушковски. 

 

Согласно осмата точка, побарано е од ССРМ да даде согласност за предавачи на 

Универзитетот Амеrикан Колеџ од страна на Анета Арнаудовска и м-р Амир Абдуали, 

судија во Апелационен суд Скопје. Потпретседателот на ССРМ даде свое мислење смета 

дека неможе ССРМ да дава согласност на директор на АСЈО за предавач бидејќи 

нејзиното судиско место е во мирување и нема основа ССРМ да одлучува за некој што не 

е активен судија. 

 

Заклучок од мониторингот на седницата: Потребно беше да дојде Прибе па ССРМ да 

започне да разговара за состојбата во судството и за потребите на судиите. Лошата 

состојба со многу упразнети судиски места требало да се превенира порано. Немањето 

интерес за упис во почетна обука во АСЈО произлегува од тоа што не се почитуваа 

законските одредби при изборот на основните судии како и заради високите критериуми 

поставени во Законот за АСЈО. Со делегирањето на судиите од еден во друг суд неможе да 
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се реши и подобри моменталната состојба со неажурни судови, ниту пак може да се 

премости недостакоток од кандидати за судии во основните судови кои завршиле АСЈО. 

Потребно е да се направи подобра политика за пополнување на упразнетите судиски 

места, како и да се направи стратегија за привлекување на кандидати во АСЈО. 

Одговорност за работа на ССРМ, колективно или за секој член поединечно не е 

предвидена со ниту едно законско решение. 

 

Потоа потребно е да се преиспита Законот за АСЈО и Законот за судовите во РМ околу 

условите пропишани за судија во основен суд и истите да се усогласат. Имено во член 45 

од Законот за судовите на РМ, алинеја 4, еден од условите за избор на судија е 

„дипломиран правник со завршено четиригодишно високо образование на правни студии 

со просек од најмалку осум или дипломиран правник со стекнати 300 кредити според 

Европскиот кредит - трансфер систем (ЕКТС), со просек од најмалку осум во секој од 

двата циклуса на универзитетските студии, или нострифицирана диплома од правен 

факултет во странство за стекнати 300 кредити“, додека во новиот Закон за АСЈО 

(Службен весник на РМ бр.20 од 12.02.2015) член 57 став 1, како услов за прием во 

почетната обука е „дипломиран правник со завршено четиригодишно високо образование 

VII/I степен направни студии со просек од најмалку 8,0 и постипломски студии со просек 

од најмалку 8,0 или дипломиран правник со стекнати 300 кредити според Европскиот 

кредит – трансфер систем (ЕКТС), со просек од најмалку 8,0 во секој од двата циклуса на 

универзитетски студии. 

 

Што се однесува до оценувањето на судиите, сегашниот систем на оценување очигледно 

дека има недостатоци и потребно е да се ревидираат бодовите при оценување на 

претседателите на судовите. Со ваквото оценување може да се доведе до тоа да нема 

заинтересирани кандидати за претседатели на судови бидејки ако еден судија биде избран 

за претседател на суд во следните 4 години ќе добива помалку бодови и нема да биде 

конкурентен за избор во повисок суд. Од друга страна сметаме дека е потребно да се 

воведе дополнителен критериум при оценувањето на работата на судиите  и да се има во 

предвид тежината на спорот по основ, а не само бројот на преиначени и укинати 

предмети, туку и видот на предметите и бројот на странките, како во кривична така и во 

граѓанска област. Ова од причини што при бодувањето може да се случи судии кои 

работат на полесна материја да имаат поголем број на бодови од судиите кои работат 

потешки кривични или граѓански предмети.  

 

Предлагаме да се вклучат пензионирани судии во мониторинг на работата на судиите со 

цел да се разреши моменталната состојба во судството. 

 

 

Институт за човекови права 

                                                                                                          Записникот го изготви, 

                                                                                                      Јелена Кадриќ 


