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1. Вовед

a. Што претставува Форумот за владеење на правото за Југоисточна Европа?

Форумот, воспоставен од AIRE Центарот и Civil Rights Defenders, обезбедува платформа за да се промовира 
спроведувањето на Европската конвенција за човекови права (ЕКЧП) ширум Југоисточна Европа. Тој ги 
собира судиите од Европскиот суд за човекови права (ЕСЧП) од регионот, претседателите и судиите на 
врховните и уставните судови од регионот, претседателите на судски совети, претставниците од правосудните 
академии и институции за обука, владините агенти пред Судот во Стразбур, претставниците на невладините 
организации и угледните правни експерти во оваа област. Организаторите и учесниците на Форумот работат 
на тоа да ја поттикнат регионалната соработка за зајакнување на владеењето на правото и почитувањето 
на човековите права и да им се помогне на земјите од Југоисточна Европа во процесот на интеграција во ЕУ.

Форумот е резултат на долгогодишното партнерство помеѓу Програмата за Западен Балкан на AIRE Центарот 
и Civil Rights Defenders, двете со големо искуство во работата за зајакнување на владеењето на правото во 
регионот. Форумот искажува благодарност за континуираната и суштинска соработка со Европскиот суд 
за човекови права, без која нашата работа би била далеку послаба. Конечно, мора да им се заблагодариме 
на поддржувачите на Форумот и нивната постојана посветеност на принципите на владеењето на правото 
и човековите права: Фондацијата Конрад Аденауер, за нивниот стручен придонес и поддршка, Владата на 
Обединетото Кралство и Владата на Шведска.

б. Форум 2021: Независност и непристрасност на судството

Осмиот годишен Форум за владеење на правото во 2021 година претставуваше можност која беше 
добредојдена, за да се сретнеме и да разговараме за владеењето на правото, по неколкумесечните 
попречувања предизвикани од пандемијата Ковид-19. Со оглед на тоа што ограничувањата поради 
пандемијата Ковид-19 сѐ уште претставуваат пречка за да организираме голема конференција во Југоисточна 
Европа, решивме да го повториме успешниот хибриден формат, првпат имплементиран во 2020 година, за да 
обезбедиме континуитет во учеството и дебатата помеѓу учесниците ширум Европа.

Со централна конференција во Дубровник, каде што се одржуваа панел презентациите на Форумот, 
Форумот беше виртуелно поврзан со седум градски центри во главните градови во регионот. Претставници 
од сите правни заедници од Југоисточна Европа се собраа во групи до 30 лица, во Белград, Подгорица, 
Приштина, Сараево, Скопје, Тирана и Загреб за да се приклучат на Форумот преку видео врска и за да добијат 
можност да се сретнат, да дебатираат и да придонесат кон пренесување на лекции од нивните национални 
искуства за да го зголемат регионалното разбирање и да развијат најдобра практика. За Форумот беше 
корисно комбинираното знаење и искуство на 
над 120 учесници низ осумте различни центри. На 
овие делегати им се придружија уште 200 онлајн 
учесници.

Ограничувањата кои беа воведени низ Европа 
како одговор на пандемијата Ковид-19 не само што 
спречија Форумот да продолжи во вообичаената 
форма, туку и влијаеа врз функционирањето на 
судството и покренаа нови прашања и грижи во 
контекст на темата на овогодинешниот Форум. 
Затоа, Форумот во 2021 година претставуваше 
непроценлива можност за да се собереме, лично да 
разговараме за најважните прашања од годината 
и за основното прашање, за независноста и 
непристрасноста на судството.

Меѓународната природа на Форумот во 2021 година, со обезбедување на присуство на учесници не само 
од Југоисточна Европа, туку и од целиот континент (и подалеку), покажува дека иако Форумот е наменет за 
Југоисточна Европа, работата која се врши и прашањата што се поставуваат и дебатираат се релевантни и 
важни низ Европа и всушност низ целиот свет.



3 Форум за владеење на правото 2021: Извештај

Овој Форум беше осмислен така што севкупно го опфати едно од најзначајните прашања со кои се соочуваат 
владеењето на правото и Конвенцискиот систем во современа Европа. За таа цел, беше важно да се собере не 
само правната заедница од Југоисточна Европа, туку и да се донесат перспективи од пошироката европска 
судска заедница.

в. Говорници и панелисти на Форумот

За Форумот беше корисно присуството на многу европски и врвни претставници од судството од регионот. 
Дискусиите на централната конференција, од Советот на Европа и ЕСЧП, ги водеа:

Низ регионалните градски центри, за Форумот беше корисно присуството на претседателите и судиите 
на врховните и уставните судови од регионот, министрите за правда, амбасадорите и претставниците од 
земјите поддржувачи, народните правобранители, националните застапници (агенти) пред ЕСЧП и истакнати 
академици. Нивната експертиза и квалитетот на нивниот придонес во дискусиите на Форумот беа клучни 
за да се осигура дека овогодинешниот Форум сѐ уште може го задржи неговиот досег ширум Југоисточна 
Европа и да остане релевантен за прашањата и предизвиците во регионот.

Роберт Спано
Претседател на 

Европскиот суд за 
човекови права

Ивана Јелиќ
Судија на Европскиот 
суд за човекови права 
во однос на Црна Гора

Бранко Лубарда
Судија на Европскиот 
суд за човекови права 

во однос на Србија

Леди Бјанку
поранешен судија на 

Европскиот суд за човекови 
права и вонреден професор на 

Универзитетот во Стразбур

Фарис Вехабовиќ
Судија на Европскиот 
суд за човекови права 

во однос на Босна 
и Херцеговина

Јован Илиевски
Судија на Европскиот 

суд за човекови 
права во однос на 

Северна Македонија

Ксенија Турковиќ
Судија на Европскиот 
суд за човекови права 
во однос на Хрватска

Ерик Венерштром
Судија на Европскиот 
суд за човекови права 
во однос на Шведска

Тим Ајке
Судија на Европскиот 

суд за човекови 
права во однос на 

Обединетото Кралство

Пол Леменс
Судија на Европскиот 
суд за човекови права 

во однос на Белгија

Даријан Павли
Судија на Европскиот 
суд за човекови права 
во однос на Албанија

Крешимир Камбер
Правник во Директоратот на 

Правниот советник (Jurisconsult) 
при Регистарот на Европскиот 

суд за човекови права

Томас Маркерт
Поранешен Директор 

и Секретар на 
Венецијанската комисија

Мирјана Лазарова 
Трајковска

поранешен судија 
на Европскиот суд 
за човекови права
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г. Водич на Форумот за 2021 година

Форумот оваа година е придружен со практичен Водич за судството и правните практичари за тоа како да 
се пристапи кон случаите што се однесуваат на независност и непристрасност на судството. Во Водичот 
е вклучена анализа на членот 6 од ЕКЧП, како и релевантно меѓународно право и право на ЕУ. Исто така, 
се анализира природата на барањата за независен и непристрасен трибунал воспоставен со закон и се 
разгледува врската помеѓу ова право и другите членови на Конвенцијата. Конечно, тој дава јасни и концизни 
резимеа на релевантната практика на Судот во Стразбур и Судот на правдата на Европската унија (СПЕУ).

Се надеваме дека Водичот ќе им помогне на судиите, правните практичари и на оние кои ги донесуваат 
одлуките во проценката како државите треба да се обидат да ја промовираат независноста и непристрасноста 
на нивното судство. Покрај судовите и владата, ние исто така се надеваме дека овој Водич ќе им помогне на 
сите невладини организации кои работат на промоција на овој клучен аспект на владеењето на правото. 
Исто така, се надеваме дека овој Водич ќе биде корисен за секој заинтересиран читател.

Иако Водичот ќе се споменува низ овој извештај, целиот текст на Водичот може да се најде тука.

https://www.rolplatform.org/wp-content/uploads/2021/09/independence-and-impartiality-of-judiciary-mkd.pdf
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д. Согледувања

Форумот започна со воведни говори од организаторите на Форумот, Билјана Брејтвејт и Горан Милетиќ. Во 
овие говори беше нагласена фундаменталната важност на заштитата на независноста и непристрасноста 
на судството. Билјана посочи дека постоењето на независен и непристрасен судски систем е потребно за 
државните власти да бидат повикани на одговорност кога нивните постапувања ги загрозуваат човековите 
права или се спротивни на владеењето на правото. Горан ја изрази својата загриженост за преземените 
мерки во борбата против пандемијата и потребата од независни и непристрасни судови за да обезбедат 
пропорционалност и неопходност на таквите мерки. Тој понатаму потенцираше дека постоењето на вистински 
независни судови е неопходен предуслов за подобрување во која било област на човековите права.

Д-р Павел Усватов, Директор на Програмата за владеење на правото за Југоисточна Европа во Фондацијата 
Конрад Аденауер, ги повтори овие согледувања и потсети дека техничкото спроведување на поимот за 
независност на судството не е доволно. Потребна е исто така широка доверба на јавноста во судскиот систем.

Говорот на Билјана Брејтвејт може да се погледне тука:

Говорот на Горан Милетиќ може да се погледне тука:

https://www.youtube.com/watch?v=_v6U3Eteh2s&ab_channel=RuleofLawForum
https://www.youtube.com/watch?v=_v6U3Eteh2s&ab_channel=RuleofLawForum
https://www.youtube.com/watch?v=IxgSGmGDhT4&ab_channel=RuleofLawForum
https://www.youtube.com/watch?v=IxgSGmGDhT4&ab_channel=RuleofLawForum
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Говорот на д-р Павел Усватов може да се погледне тука:

2. Агенда

Агенда на Форумот

Под насловот „Независност и непристрасност на судството“, Форумот беше организиран во шест суштински 
делови.

1. Претседателот на ЕСЧП, Роберт Спано, го одржа клучниот говор под наслов „Владеењето на правото 
под притисок - размислувања за независноста и непристрасноста на судството“.

2. Во првата панел дискусија, судиите на ЕСЧП ги анализираа клучните критериуми за утврдување 
дали еден трибунал е независен, непристрасен и воспоставен со закон, во светло на неодамнешните 
случувања во судската практика на ЕСЧП.

3.  Во втората панел дискусија, судиите на ЕСЧП ја анализираа врската помеѓу независноста и 
непристрасноста и другите членови на Конвенцијата.

4. Присутните на секој од регионалните градски центри на Форумот до главниот центар ги доставуваа 
резултатите од дискусиите на секој градски центар.

5. Томас Маркерт, поранешен Директор и Секретар на Венецијанската комисија, одржа говор за улогата 
на Венецијанската комисија во заштитата на независноста на судството.

6. Во третиот и последен панел, судиите и поранешните судии на ЕСЧП ги анализираа клучните 
предизвици за гарантирање на правото на независно и непристрасно судство воспоставено со закон 
и најдобрата практика од регионот. 

За повеќе информации и подетален поглед на структурата на Форумот, погледнете ја  Агендата за 2021 година 
тука.

https://www.youtube.com/watch?v=_WsF4LfM_Dk&ab_channel=RuleofLawForum
https://www.youtube.com/watch?v=_WsF4LfM_Dk&ab_channel=RuleofLawForum
https://www.rolplatform.org/%d0%be%d1%81%d0%bc%d0%b8-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%88%d0%b5%d0%bd-%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d1%84%d0%be%d1%80%d1%83%d0%bc-%d0%b7%d0%b0-%d0%b2%d0%bb%d0%b0%d0%b4/
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3. Клучен говор
Судијата Роберт Спано, претседател на ЕСЧП, го одржа клучниот говор на Форумот.

Говорот на Претседателот Спано беше фокусиран на важноста на заштитата на демократијата и владеењето 
на правото во време кога независноста и непристрасноста на судството е под притисок низ цела Европа. 
Тој ги потенцираше факторите како што се пандемијата со Ковид-19 и почетокот на популизмот како две 
прашања кои претставуваат предизвик за судството.

Судијата Спано, како лек за ситуацијата, предложи дека судовите можат да се обидат да се справат со 
ширењето на дезинформации преку соопштување на пресудите на јавноста ефективно и транспарентно. 
Судиите, исто така, можат јавно да зборуваат за прашања поврзани со функционирањето на судскиот 
систем, така што ќе обезбедат нивното однесување да ги оправда високите стандарди за интегритет 
што се очекуваат од нив. Здруженијата на судии и обуките на судиите може дополнително да ја зајакнат 
независноста и непристрасноста на судството. И конечно, во говорот беше потврдена фундаменталната 
важност на судиската разновидност.

Целосното видео од главното обраќање на претседателот Спано може да се најде тука:

4. Панел дискусии (Прв ден)

Панел дискусии бр.1 (Модератори:  Леди Бјанку и Билјана Брејтвејт)

Правото на „трибунал воспоставен со закон“ како самостојно право

Судијката Ксенија Турковиќ од Хрватска говореше за правото на трибунал воспоставен со закон, како што 
е предвидено со членот 6 став 1 од ЕКЧП. Таа нѐ потсети на тестот со кој се утврдува дали е воспоставен 
трибуналот. Таа исто така нагласи дека назначувањето на судии е составен дел на концептот на суд 
„воспоставен со закон“. 

https://www.youtube.com/watch?v=DtHlpj2LGrk&ab_channel=RuleofLawForum
https://www.youtube.com/watch?v=DtHlpj2LGrk&ab_channel=RuleofLawForum
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Говорот на судијката Турковиќ може да се најде тука:

Водич на Форумот

Водичот на AIRE Центарот, „Независност и непристрасност на судството: Преглед на релевантната 
јуриспруденција на Европскиот суд за човекови права“посветува поглавје на правото на „трибунал 
воспоставен со закон“ како самостојно право. Во Водичот е поставен тестот од три дела за да се утврди дали 
трибуналот е воспоставен со закон и исто така се анализира барањето за разноликост при назначувањето 
судии.

Поглавјето за правото на трибунал воспоставен со закон може да се најде тука.

Резимеата на случаите релевантни за правото на трибунал воспоставен со закон може да се најдат тука.

Клучни критериуми за да се утврди дали трибуналот е непристрасен

Судијата Ајке од Обединетото Кралство говореше за концептот на непристрасност во контекст на правото на 
трибунал воспоставен со закон. Тoj нагласи дека, во контекст кога судиската непристрасност е во прашање, 
судијата има одговорност да ги покрене таквите прашања со странките. Тој, исто така, укажа на важноста 
на системските и структурните процеси, како што се правилата на судот, во заштитата на непристрасноста 
на судиите. Иако постои субјективен и објективен елемент за поимот непристрасност, Судот честопати 
спроведува сеопфатна проценка. 

Говорот на судијата Ајке може да се најде тука:

https://www.youtube.com/watch?v=_kHtgLyIDo4&t=259s&ab_channel=RuleofLawForum
https://www.youtube.com/watch?v=_kHtgLyIDo4&t=259s&ab_channel=RuleofLawForum
https://www.rolplatform.org/wp-content/uploads/2021/09/independence-and-impartiality-of-judiciary-mkd.pdf#page=31
https://www.rolplatform.org/wp-content/uploads/2021/09/independence-and-impartiality-of-judiciary-mkd.pdf#page=127
https://www.youtube.com/watch?v=_kHtgLyIDo4&t=1601s&ab_channel=RuleofLawForum
https://www.youtube.com/watch?v=_kHtgLyIDo4&t=1601s&ab_channel=RuleofLawForum
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Водич на Форумот

Водичот на AIRE Центарот, „Независност и непристрасност на судството: Преглед на релевантната 
јуриспруденција на Европскиот суд за човекови права“ детално го анализира поимот непристрасност. Тој ја 
поставува разликата помеѓу субјективната и објективната непристрасност. Тој, исто така, ги зема предвид 
функционалната непристрасност и личната непристрасност.

Поглавјето за непристрасност може да се најде тука.

Резимеата на случаите релевантни за непристрасноста може да се најдат тука.

Клучните критериуми за одредување дали трибуналот е независен

Последниот придонес на панелот беше оној на судијката Ивана Јелиќ, од Црна Гора, која говореше за 
независноста на судството во контекст на правото на трибунал воспоставен со закон. Судијката Јелиќ ги 
зема предвид критериумите според кои може да се утврди дека трибуналот е независен, кои ги вклучуваат 
начинот на именување, постоењето на гаранции и тоа дали судот оддава изглед на независност. Таа ги 
потенцираше различните фактори, вклучувајќи ги и начинот на назначување и должината на мандатот, кои 
се оставени во границите на проценка на секоја земја-членка. Сепак, таа нагласи дека без оглед на правилата 
што се воведени, судијата мора да биде ослободен од надворешен притисок и Судот внимателно ќе го испита 
секој механизам преку кој судијата ќе биде отстранет од функцијата.   

Говорот на судијката Јелиќ можете да го најдете тука:

Водич на Форумот

Водичот на AIRE Центарот, „Независност и непристрасност на судството: Преглед на релевантната 
јуриспруденција на Европскиот суд за човекови права“, исто така, детално го анализира поимот независност. 
Особено, тој ги поставува критериумите според кои треба да се утврди дали трибуналот е независен. 

Поглавјето за независност може да се најде тука.

Резимеата на случаите релевантни за независноста може да се најдат тука.

https://www.rolplatform.org/wp-content/uploads/2021/09/independence-and-impartiality-of-judiciary-mkd.pdf#page=57
https://www.rolplatform.org/wp-content/uploads/2021/09/independence-and-impartiality-of-judiciary-mkd.pdf#page=250
https://www.youtube.com/watch?v=_kHtgLyIDo4&t=2160s&ab_channel=RuleofLawForum
https://youtu.be/_kHtgLyIDo4?t=2160
https://www.rolplatform.org/wp-content/uploads/2021/09/independence-and-impartiality-of-judiciary-mkd.pdf#page=37
https://www.rolplatform.org/wp-content/uploads/2021/09/independence-and-impartiality-of-judiciary-mkd.pdf#page=141
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Панел дискусија бр.2 (Модератори: Судија Ерик Венерштром и Горан Милетиќ)

Поврзаноста со другите аспекти од членот 6

Во говорот на судијата Јован Илиевски од Северна Македонија беше презентиран односот помеѓу 
непристрасноста и другите аспекти на членот 6 од ЕКЧП, вклучувајќи ја и презумпцијата на невиност, 
правото на судење во разумен рок, правото на јавна расправа и барањето да се наведат причините во 
пресудите. Тој ја истакна важноста судиите да се воздржат од јавни изјави за потенцијалната вина, за да ја 
заштитат презумпцијата на невиност. Тој, исто така, ја истакна неопходноста да се осигура дека пресудите на 
националните судови се јавно достапни. 

Говорот на судија Илиевски може да се наде тука:

Водич на Форумот

Водичот на AIRE Центарот, „Независност и непристрасност на судството: Преглед на релевантната 
јуриспруденција на Европскиот суд за човекови права“ ги разгледува односите помеѓу независноста и 
непристрасноста и другите аспекти на правото на фер судење согласно членот 6. 

Овој дел може да се најде тука.

Односот со процедуралната заштита што произлегува од другите права на Конвенцијата

Судијата Пол Леменс од Белгија говореше за правото на независен и непристрасен трибунал воспоставен со 
закон, како аспект на процедуралната заштита што произлегува од другите права на Конвенцијата. Судијата 
Леменс нагласи дека барањата за независност и непристрасност се релевантни и надвор од постапката за 
членот 6. На пример, во случаи кои се однесуваат на правото на лице кое е приведено да биде изведено 
пред судија, или, пак, оние кои го вклучуваат правото на ефективен лек. Тој потенцираше дека таму каде што 
има посериозни попречувања, како што се случаите во кои е вклучен членот 2 или членот 3, овие позитивни 
обврски се посилни. 

https://www.youtube.com/watch?v=dg11l3iUu0Q&t=150s&ab_channel=RuleofLawForum
https://www.youtube.com/watch?v=dg11l3iUu0Q&t=150s&ab_channel=RuleofLawForum
https://www.rolplatform.org/wp-content/uploads/2021/09/independence-and-impartiality-of-judiciary-mkd.pdf#page=78
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Говорот на Судијата Леменс може да се најде тука:

Водич на Форумот

Водичот на AIRE Центарот, „Независност и непристрасност на судството: Преглед на релевантната 
јуриспруденција на Европскиот суд за човекови права“ ги анализира процедуралните заштити и важноста 
на независноста и непристрасноста, кои произлегуваат во контекст на:

• Член 2 – Правото на живот
• Член 3 –Заштита од тортура и малтретирање
• Член 4 – Забрана за ропство и принудна работа
• Член 5 – Право на слобода и безбедност 
• Член 8 – Право на приватен и семеен живот 
• Член 10 – Слобода на изразување
• Член 13 – Право на ефикасен правен лек
• Член 1 од Протокол бр. 1 – Мирно уживање во сопственоста
• Член 3 од Протокол бр. 1 – Обврска на државите да одржуваат избори

Овој дел може да се најде тука.

Правата на судиите

Судијата Бранко Лубарда од Србија, одржа говор за правата на судиите, во кој тој се фокусираше на 
постигнувањето на рамнотежа помеѓу заштитата на правата на судиите како поединци и барањето тие да ја 
зачуваат независноста и непристрасноста на судството при извршување на нивните должности. Придонесот 
на судијата Лубарда се однесуваше на неколку меѓународни пресуди поврзани со Еквадор и Хондурас, како и 
на бројни предмети на ЕСЧП релевантни за оваа област. Упатувајќи на Алексис де Токвил, тој нѐ потсети дека 
ништо не ја подобрува благосостојбата на една нација толку добро како што е тоа добро организираното 
судство.   

https://www.youtube.com/watch?v=dg11l3iUu0Q&t=888s&ab_channel=RuleofLawForum
https://www.youtube.com/watch?v=dg11l3iUu0Q&t=888s&ab_channel=RuleofLawForum
https://www.rolplatform.org/wp-content/uploads/2021/09/independence-and-impartiality-of-judiciary-mkd.pdf#page=98
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Говорот на Судија Лубарда може да се најде тука:

Водич на Форумот

Водичот на AIRE Центарот, „Независност и непристрасност на судството: Преглед на релевантната 
јуриспруденција на Европскиот суд за човекови права“, исто така, содржи внимателна анализа на правата 
на судиите според следните членови, вклучувајќи го тоа како правата според овие членови се поврзуваат со 
правото на независно и непристрасно судство:

• Член 5 – Право на слобода и безбедност
• Член 8 – Право на приватен и семеен живот
• Член 9 – Слобода на религија
• Член 10 – Слобода на изразување 
• Член 11 – Слобода на собирање и здружување 

Овој дел може да се најде тука.

5. Преглед на ситуацијата во Западен 
Балкан (Модератор: Крешимир Камбер)
Во Белград, Подгорица, Приштина, Сараево, Скопје, Тирана и Загреб, делегати од правната заедница на 
секоја земја се собраа за да ги согледаат, дискутираат и придонесат во разговорите и дебатите што се водат 
меѓу судиите во главниот центар.

a. Работен центар  Белград

Давајќи резиме на дискусиите во центарот, Виолета Беширевиќ, професорка на Правниот факултет на 
Универзитетот Унион во Белград и Ивана Крстиќ, професорка на Правниот факултет на Универзитетот 
во Белград, изразија различна загриженост, вклучувајќи загриженост околу однесувањето на судиите и 
службениците на социјалните медиуми, потребата за обука за судска етика и потребата за зајакнување на 
дисциплинските тела. Главно прашање претставувало недостаток на доверба на јавноста во судството.

Учесниците понатаму разговарале за недостатокот на ефективна комуникација помеѓу судството и медиумите. 
Било забележано дека се потребни мерки за негово решавање, како што е привлекувањето на вниманието на 
јавноста кон  интересните случаи.

 

https://www.youtube.com/watch?v=dg11l3iUu0Q&t=1731s&ab_channel=RuleofLawForum
https://youtu.be/dg11l3iUu0Q?t=1731
https://www.rolplatform.org/wp-content/uploads/2021/09/independence-and-impartiality-of-judiciary-mkd.pdf#page=110
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За повеќе детали за сите овие теми, погледнете го извештајот на градскиот 
работен центар во Белград, кој може да се најде тука.

Резимето може да го прочитате тука.

б. Работен центар Подгорица

Валентина Павличиќ, Владин агент пред ЕСЧП во 
Стразбур и Снежана Арменко, Заменик народен 
правобранител на Црна Гора дадоа резиме на 
дискусиите во центарот. Тие известија за широката 
согласност помеѓу учесниците за потребата да 
се имплементираат препораки насочени кон 
зајакнување на независноста и непристрасноста. 
Недостаток кој бил идентификуван од учесниците 
бил недостатокот на ефикасни начини преку 
кои би се обезбедило правото на независност и 
непристрасност во пракса, на пример, поради 
отсуството на капацитет кај највисоките судови 
за ефикасно да одговорат на жалбите во врска со 
ефикасноста на правните лекови против судиите. 
За да се справат со ова прашање, учесниците  
предложиле создавање и имплементација на 
посебна структура, преку релевантно тело кое би обезбедило заштита на ова право. Модераторите на 
работниот центар, исто така, известија дека треба да му се посвети поголемо внимание на процесот на избор 
на судии. Во овој контекст, тие предложија дека треба да има поголема соработка помеѓу Судскиот совет и 
академијата за обуки на судии. Исто така, беше предложено дека Судскиот совет треба да преземе поактивна 
улога во зајакнувањето на професионалноста на судиите.

За повеќе детали за сите овие теми, погледнете го извештајот на градскиот 
работен центар во Подгорица, кој може да се најде тука.

Резимето може да го прочитате тука.

https://www.youtube.com/watch?v=vcUxTYGp2vA&t=12s&ab_channel=RuleofLawForum
https://drive.google.com/file/d/101ZFp1au_X5DvgUbmYgJc31x9TjVMT52/view
https://youtu.be/vcUxTYGp2vA?t=579
https://drive.google.com/file/d/1By8Npc_8whYW8b0RESdH77kQlKGm9ERx/view
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в.Работен центар Приштина

Давајќи резиме на дискусиите во центарот, Едона 
Хајрулаху, Заменик народен правобранител на 
Република Косово и Флака Браха, независен 
истражувач и доктор на правни науки, изразија 
загриженост во врска со комуникацијата и 
финансиите. Беше констатирано дека постои 
итна потреба судството да комуницира повеќе со 
јавноста, што ќе создаде поголема свест кај младата 
популација во земјата. Прирачникот за правилна 
употреба на социјалните медиуми од страна на 
судството ќе претставува  позитивен чекор напред.

Учесниците, исто така, разговарале за влијанието 
на лошото финансирање врз правилното 
функционирање на судството, во врска со 
жалбените наводи кои се однесуваат на должината 
на постапката.

За повеќе детали за сите овие теми, погледнете го извештајот на градскиот 
работен центар во Приштина, кој може да се најде тука.

Резимето може да го прочитате тука.

г. Работен центар Сараево

Давајќи резиме на дискусиите во центарот, Севима 
Сали-Терзиќ, Виш правен советник во Уставниот суд 
на Босна и Херцеговина и Елма Веледар Арифагиќ, 
адвокат и надворешен соработник во AIRE 
Центарот, ја препознаа потреба од подобрување на 
постапката за судските именувања, како и потребата 
да се постигне целосна финансиска независност на 
судството. Судските именувања и унапредувања 
треба да го земат предвид квалитетот на извршената 
работа, наместо да се базираат само на статистика. 
Се изнесе очекувањето да биде усвоен новиот закон 
за Високиот судски и обвинителски совет (ВСОС) 
што ќе биде клучен за обезбедување независноста 
и непристрасноста на судството.

Учесниците, како и оние од многуте други градски работни центри, исто така, го истакнале прашањето за 
пристрасно известување на медиумите.

За повеќе детали за сите овие теми, погледнете го извештајот на градскиот 
работен центар во Сараево, кој може да се најде тука.

 Резимето може да го прочитате тука.

д. Работен центар Скопје

Давајќи резиме на дискусиите во центарот, д-р Денис Прешова, доцент на Катедрата за уставно право на 
Правниот факултет во Скопје и Велимир Деловски, правен консултант, изразија голем број загрижености 
поврзани со довербата на јавноста во судството, надворешното политичко влијание врз постапката за 
именување и унапредување на судиите, несоодветната финансиска распределба, лошата комуникација со 
јавноста и во некои случаи, корупција на судиите. Исто така, беше покренато и прашањето за недостиг на 
законско уредување на изборот на судиите на Уставниот суд. Загриженост беше изразена и за праксата на 
често изземање на судиите да постапуваат во високо чувствителните случаи. Беше нагласено дека Академијата 

https://www.youtube.com/watch?v=vcUxTYGp2vA&t=1192s&ab_channel=RuleofLawForum
https://drive.google.com/file/d/1-GX5ygUJZg4dbX6kzed3kqi4W4ZWp8w9/view
https://www.youtube.com/watch?t=1710&v=vcUxTYGp2vA&feature=youtu.be&ab_channel=RuleofLawForum
https://drive.google.com/file/d/1AJ0uAu8dEBUGGq3dahhJoFQDMIG_PHoc/view
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за судии и јавни обвинители треба да продолжи 
да игра важна улога во обуката на припадниците 
на судството за стандардите на ЕСЧП во однос на 
непристрасноста и судската етика. Круцијален 
чекор напред за да се осигура транспарентноста 
беше дијалогот помеѓу судиите и новинарите 
воспоставен преку Судско-медиумскиот совет, 
како единствен пример на добра пракса кој би 
можел да биде споделен со другите земји во 
регионот. Конечно, беше предложено дека треба 
да има поголема вклученост на Судскиот совет 
во давањето насоки за употреба на социјалните 
медиуми од страна на судиите. 

За повеќе детали за сите овие теми, погледнете го извештајот на градскиот 
работен центар во Скопје, кој може да се најде тука.

Резимето може да го прочитате тука.

ѓ. Работен центар Тирана

Давајќи резиме на дискусиите во центарот, д-р 
Ледина Мандија, поранешен државен адвокат, 
правник и предавач на Универзитетот во Тирана и 
д-р Петрина Брока, предавач на Правниот факултет 
на Универзитетот во Тирана, ги информираа 
учесниците дека, иако довербата на јавноста во 
судството се намалува, воспоставена е Национална 
стратегија (2021-2025), која дава приоритет на 
вложувањата во судската инфраструктура, како и 
постоењето на кривични санкции за непотребно 
влијание. Албанската школа за магистрати нуди 
обука за недискриминација.

Понатаму, било покренато прашањето за тоа дали 
судиите треба да коментираат и да даваат причини 
за нивните пресуди надвор од судските постапки.

За повеќе детали за сите овие теми, погледнете го извештајот на градскиот 
работен центар во Тирана, кој може да се најде тука.

Резимето може да го прочитате тука.

е. Работен центар Загреб

Давајќи резиме на дискусиите во центарот, 
Штефица Стажник, застапник на Република 
Хрватска пред ЕСЧП, изјави дека академијата за 
судии обезбедува ефикасна обука за судечките 
судии, дека се подготвува стратегија за судска 
комуникација и се отвора официјален Твитер 
профил. Иако Хрватска ги исполни барањата за 
пристапување кон ЕУ, беше утврдено дека треба да 
се направи повеќе за да се обезбеди независност и 
непристрасност на судството.

За повеќе детали за сите овие теми, погледнете го извештајот на градскиот 
работен центар во Загреб, кој може да се најде тука.

Резимето може да го прочитате тука.

https://www.youtube.com/watch?v=vcUxTYGp2vA&t=2460s&ab_channel=RuleofLawForum
https://drive.google.com/file/d/1UwCNIg5tC1M5y12pB_mRT5SFEBbYNfbH/view
https://www.youtube.com/watch?v=vcUxTYGp2vA&t=4074s&ab_channel=RuleofLawForum
https://drive.google.com/file/d/1-P9hPVSy16avIAd1Pbj3TeSpKAoULjZj/view
https://www.youtube.com/watch?v=vcUxTYGp2vA&t=3765s&ab_channel=RuleofLawForum
https://drive.google.com/file/d/1VDkeSpDxOcCgJecTlriQJ9sA7ZEwivx6/view


16 Форум за владеење на правото 2021: Извештај

6. Улогата на Венецијанската комисија во 
заштитата на судиската независност 
Томас Маркерт, поранешен Директор и Секретар на Венецијанската комисија, даде фасцинантен придонес за 
улогата на Венецијанската комисија во заштитата на судиската независност.

Во неговиот говор беа потенцирани пошироките цели на Венецијанската комисија (кои вклучуваат давање 
мислења за законодавството), како и конкретната работа во регионот на Западен Балкан (како што е давањето 
мислења за реформата на обвинителството во Црна Гора). Венецијанската комисија, исто така, работела на 
судството во Босна и Херцеговина, Северна Македонија и Албанија.

Покрај тоа што го сврте вниманието кон општите принципи како што е неподвижноста на судиите, тој нагласи 
дека овие принципи може да се применуваат различно во различни национални контексти. Од централно 
значење за заштитата на независноста на судството е постоењето на судски совети, каде што членовите се 
избираат од нивните колеги, а кои можат да вклучат и членови што не се судии (на пр. пратеници, правници 
од академската заедница, претставници на невладини организации и претставници на Адвокатската комора), 
како и судии.

Говорот на г-дин Маркерт може да се најде тука:

7. 7. Панел дискусии (Втор ден)

Панел дискусии бр.3 (Модератори: Судија Тим Ајке и Билјана Брејтвејт)

Улогата на другите институции

Роберт Спано, Претседател на ЕСЧП, говореше за улогата на институциите како што се судските совети и 
медиумите. Тој ја анализираше природата на правото на судијата за слобода на изразување, правејќи разлика 
помеѓу судиското учество во општествената дебата, што е прифатливо и (на пример) претставува клучен 
елемент на Форумот за владеењето на правото и судиските коментари за случаи во медиумите и на ТВ, што 
е неприфатливо.

Претседателот Спано, исто така, направи разлика помеѓу судската практика на Судот во Стразбур и онаа на 
СПЕУ. Ако се земе предвид дека СПЕУ ќе преземе контекстуален пристап кон прашањата за независноста 
и непристрасноста на судството, имајќи ја предвид историјата за тоа како се развила поделбата на власта 
во одредена држава, ЕСЧП покажува загриженост за примената на минималните стандарди низ 47 земји 
-членки.

https://www.youtube.com/watch?v=7DGQV0tDVq0&ab_channel=RuleofLawForum
https://www.youtube.com/watch?v=7DGQV0tDVq0&ab_channel=RuleofLawForum
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Говорот на Претседателот Спано може да се најде тука:

Водич на Форумот

Водичот на AIRE Центарот, „Независност и непристрасност на судството: Преглед на релевантната 
јуриспруденција на Европскиот суд за човекови права“ посветува дел на улогата што ја имаат институциите 
различни од судството, во заштитата на независноста и непристрасноста на судството. Особено, се 
разгледува улогата што ја имаат судските совети, дисциплинските тела и дисциплинската постапка. 

Овој дел може да се најде тука.

Улогата на судството

Поранешната судијка во однос на Северна Македонија, Мирјана Лазарова Трајковска одржа говор за улогата 
на судството, вклучувајќи ја транспарентноста, публицитетот,  судиската обука и етиката. Во нејзиното 
излагање таа го нагласи степенот до кој независноста и непристрасноста одат рака под рака со обуката и 
етиката. Повторувајќи ги зборовите на претходните учесници, таа ги посочи судските совети и важноста да 
се има ефективна медиумска стратегија.

Навлегувајќи во поимот публицитет, г-ѓа Трајковска сугерираше дека ова не се однесува само на односот 
помеѓу судството и медиумите, туку може да вклучува и организација на настани и соопштување за важни 
пресуди во јавноста.

Говорот на г-ѓа Трајковска може да се најде тука:

https://www.youtube.com/watch?v=LzruRy8oamQ&t=89s&ab_channel=RuleofLawForum
https://www.youtube.com/watch?v=LzruRy8oamQ&t=89s&ab_channel=RuleofLawForum
https://www.rolplatform.org/wp-content/uploads/2021/09/independence-and-impartiality-of-judiciary-mkd.pdf#page=86
https://www.youtube.com/watch?v=LzruRy8oamQ&t=562s&ab_channel=RuleofLawForum
https://www.youtube.com/watch?v=LzruRy8oamQ&t=562s&ab_channel=RuleofLawForum
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Водич за Форумот

Водичот на AIRE Центарот, „Независност и непристрасност на судството: Преглед на релевантната 
јуриспруденција на Европскиот суд за човекови права“ содржи анализа за улогата на судството во заштитата 
на независноста и непристрасноста на судството, вклучувајќи ја јавноста, транспарентноста, обуката и 
етиката.

Овие делови може да се најдат тука и тука. 

Улогата на другите гранки на власта

Третиот и последен придонес во панелот го даде поранешниот судија на ЕСЧП Леди Бјанку, кој говореше за 
улогата на другите институции во заштитата на независноста и непристрасноста на судството. Г-дин Бјанку 
потсети на случајот на ЕСЧП на г-дин Аленет де Рибемонт, човек уапсен во врска со убиство на француски 
политичар, чиешто право на презумпција за невиност беше утврдено дека е повредено поради јавно 
објавени коментари во текот на истрагата. Ова претставува предупредувачка порака за коментирањето на 
службениците во јавната сфера.

Г-дин Бјанку дополнително го потенцираше прашањето за неизвршување на судските одлуки, посочувајќи 
на улогата што ја имаат Парламентот и извршната власт. Од најголема важност е потребата да се осигура дека 
судските реформи се спроведуваат на начин на кој се почитуваат, а не се прекршуваат човековите права.

Говорот на г-дин Бјанку може да се најде тука:

Водич за Форумот

Водичот на AIRE Центарот, „Независност и непристрасност на судството: Преглед на релевантната 
јуриспруденција на Европскиот суд за човекови права“, исто така, ја испитува улогата што ја имаат 
другите гранки на власти, вклучително и парламентот и извршната власт, во заштитата на независноста и 
непристрасноста на судството.

Овој дел може да се најде тука.

https://www.rolplatform.org/wp-content/uploads/2021/09/independence-and-impartiality-of-judiciary-mkd.pdf#page=73
https://www.rolplatform.org/wp-content/uploads/2021/09/independence-and-impartiality-of-judiciary-mkd.pdf#page=91
https://www.youtube.com/watch?v=LzruRy8oamQ&t=983s&ab_channel=RuleofLawForum
https://youtu.be/LzruRy8oamQ?t=983
https://www.rolplatform.org/wp-content/uploads/2021/09/independence-and-impartiality-of-judiciary-mkd.pdf#page=94
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8. 8. Технологијата и Форумот 2021
Како што беше случај и минатата година, Форумот во 2021 година во голема мера зависеше од технологијата. 
За да има поврзување на градските работни центри со главниот центар преку видео врска, од витално 
значење беше технолошкото решение на проблемите настанати од пандемијата Ковид-19 да помине глатко 
и професионално.

Форумот го користеше софтверот KUDO за онлајн емитување на главните дискусии на центарот и до секој 
од градските работни центри во висока резолуција. Овој софтвер овозможи беспрекорен симултан превод 
на повеќе јазици, при што англискиот, српскиот/хрватскиот/босанскиот/црногорскиот, албанскиот и 
македонскиот јазик беа достапни за сите онлајн учесници и за делегатите во секој градски работен центар.

Онлајн учесниците можеа да се приклучат од нивните компјутери или нивните телефони по пополнување на 
формуларот за регистрација.

9. Евалуација на настанот 
Во деновите по завршувањето на Форумот во 2021 година, учесниците пополнија детален прашалник за 
евалуација. Ова ни овозможи да направиме сеопфатна евалуација на размислувањата на нашите учесници и да го 
надградиме сопственото искуство како организатори за да се осигураме дека можеме да понудиме единствена 
понуда која постојано се подобрува. Повратните информации од учесниците за Форумот во 2021 година беа многу 
охрабрувачки и ние веќе успеавме да добиеме драгоцен увид во успехот на Форумот и во потенцијалните области 
за подобрување. Следните графикони претставуваат корисна анализа на искуствата на учесниците.

Како би го оцениле настанот во целина?

Како сте задоволни од следниве области на Форумот?

Одлично 
68%

Многу добро 
29%

Задоволително  
3%

Колку сте задоволни од времето кое беше 
предвидено за дискусија/прашања?

Колку сте задоволни од квалитетот на 
дискусијата помеѓу учесниците?

Колку сте задоволни од одржаните говори?

Дали сте задоволни со релевантноста на темите?

Како гледате на временската рамка која 
беше предвидена  за настанот?

Колку структурата на Форумот ги 
задоволи Вашите очекувања?

Колку  Форумот ги задоволи Вашите очекувања?

 Многу задоволително        Задоволително        Неутрално        Разочарувачки        Многу разочарувачки
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Како би го оцениле фокусот на Форумот?

По проценката на податоците дадени од страна на учесниците на Форумот, организаторите се одлучија 
за голем број позитивни чекори кои можат да се преземат за да се подобрат искуствата на учесниците во 
наредните години:

• Да осигураат дека преведените верзии на Водичот и резимеата на случаите се достапни онлајн.
• Во мера во која е тоа релевантно, да вклучат претставници од другите гранки на власта или од други 

организации надвор од судството во дискусиите што се однесуваат на нивните обврски согласно 
Конвенцијата.

• Уште повеќе да го зголемат времето кое е достапно за дискусија и прашања од сите учесници. 

 Многу задоволително        Задоволително        Неутрално        Разочарувачки        Многу разочарувачки

Превод

Опрема и технологија

Поддршка од вработените

Комуникација

Храна и пијалоци

Организација

Место на одржување

Регистрација

Премногу практично 10%

Добар баланс 
помеѓу теоријата и 

праксата 86%

Премногу теортско 4%
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10. Завршни забелешки
Сега во својата осма година и покрај постојаните предизвици што ги носи пандемијата Ковид-19, Форумот за 
владеење на правото продолжува да ја обезбедува суштинската можност да се состане и да се разговара за 
современи прашања за човековите права.

Форумот беше заокружен со завршните говори на Горан Милетиќ, Директор за Европа на Civil Rights 
Defenders, и Билјана Брејтвејт, Директорка на програмата за Западен Балкан на AIRE Центарот.

Нивните говори може да се видат тука:

Дополнителни информации за Форумот 2021  и сите изминати Форуми, на сите јазици од регионот, како 
и снимки од сите видеа и публикации, може да се најдат на интернет-страницата „Владеење на правото“ 
http://rolplatform.org.

11. Надвор од Форумот во 2021 година 

Главни заклучоци и дискусии 

Следниве главни заклучоци може да се извлечат од дискусиите и дебатите што се одржаа во двата дена на 
Форумот во 2021 година:

• Независноста и непристрасноста на судството се основни аспекти на владеењето на правото.

• Постоењето на независно судство е неопходно за да се обезбеди ефикасна заштита на сите права на 
Конвенцијата и за да се осигура дека државите ќе сносат одговорност за нивните постапки.

• ЕСЧП неодамна донесе три клучни пресуди за правото на трибунал воспоставен со закон:

1. Гудмундур Андри Астрадсон против Исланд [Gudmundur Andri Astradsson v. Iceland], пресуда на 
Големиот судски совет од 1 декември 2020, бр. 26374/18

2. Ксеро Флор Полска доо против Полска [Xero Flor w Polsce sp. z o.o. v. Poland], пресуда од 7 мај 2021, 
бр. 4907/18 

3. Рецкович против Полска [Reczkowicz v. Poland], пресуда од 22 јули 2021, бр. 43447/19

• Овие случаи даваат основни насоки за значењето на непристрасноста и независноста. Домашните 
судови се обврзани да ги спроведат овие одлуки во релевантните случаи по кои одлучуваат.

• Почетокот на популизмот и дополнителниот притисок предизвикан од пандемијата се само два 
примери за бројни закани по независноста и непристрасноста на судството во и надвор од Европа.

https://www.youtube.com/watch?v=Gmf_9hgwHI8&ab_channel=RuleofLawForum
https://www.youtube.com/watch?v=Gmf_9hgwHI8&ab_channel=RuleofLawForum
http://rolplatform.org
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• Дополнителните фактори кои беа идентификувани од учесниците како натамошно поткопување 
на независноста и непристрасноста во Западен Балкан ги вклучуваат: широката недоверба на 
јавноста во судството, нискиот стандард на известување во медиумите, нискиот стандард на судско 
образложување, несоодветната финансиска независност на судството, неефикасностите во судскиот 
систем (на пример, во постапките за проверка), отворените прашања со органите назначени за заштита 
на правата на судиите (како што се, на пример,  судските совети) и недостатокот на разновидност кај 
судечките совети.

• Државите треба да ги идентификуваат оние прашања што се релевантни за нивното судство и да 
преземат чекори за имплементација на ресторативни стратегии. На пример:

 » Теренски активности: зајакнатата комуникација на пресудите може да дејствува како моќен бедем 
против дезинформациите. Ова може да се постигне преку создавање тимови за односи со јавноста, 
кои можат да ги соопштуваат одлуките до медиумите и до јавноста на јасен и разбирлив начин.

 » Судски совети (СС): на некои држави им недостасува СС, во тој случај неговото создавање 
најверојатно ќе биде позитивен чекор напред. Онаму каде што веќе постои СС, тој треба ефективно 
да ја игра својата улога со тоа што ќе ги заштити судиите од медиумските напади.

 » Учество на медиумите: самите судии мора да се вклучат во медиумите на соодветен начин, а особено 
тие не смеат да коментираат за постапките. Од друга страна, учеството во јавна дебата за судството 
може да биде соодветно.

 » Финансии: Државите треба да обезбедат соодветно финансирање на судството. Ова значи дека на 
судиите треба да им се исплати соодветна плата и да се обезбеди правилно екипирање на судовите. 
Недоволните ресурси може да имаат директно влијание врз функционирањето на судството, како 
што е попречување на постапката за проверка при избор на судии.

 » Соработка: Државите треба да обезбедат дека различните тела на судството ефикасно соработуваат 
едни со други. На пример, треба да се охрабри соработката помеѓу судовите за да се обезбеди 
правилно извршување на пресудите или помеѓу Судскиот совет и Обвинителството.

Следни чекори 

Како одговор на разговорите одржани на Форумот, AIRE Центарот се обврза дека ќе го стори следново:

• Ќе обезбеди преведените верзии на водичот и резимеата на случаи да бидат достапни онлајн и во 
печатена форма и да се дистрибуираат до судиите од целиот регион во соработка со институтите за 
обука на судството.

• Ќе ја сподели содржината на дискусијата и наодите од Форумот со членовите на законодавната и 
извршната власт во земјите учеснички, со оглед на нивната клучна улога во заштитата на независноста 
и непристрасноста на судството

• Ќе продолжи да работи со судските органи во регионот за да помогне во подобрување на нивната 
транспарентност, медиумските стратегии и стратегиите за комуникација.

• Ќе ја ажурира онлајн верзијата на Водичот со секоја нова, релевантна судска практика.

Им благодариме на сите за нивниот придонес и 
со нетрпение Ве очекуваме сите во 2022 година.


