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ВОВЕД

I. ОЦЕНА НА СОСТОЈБИТЕ ВО ОБЛАСТА ШТО ТРЕБА ДА СЕ УРЕДИ СО 
ЗАКОНОТ И ПРИЧИНИ ЗА НЕГОВО ДОНЕСУВАЊЕ

Со Законот за Судскиот совет на Република Македонија („Службен весник 
на РМ “ бр.60/06, 150/10 и 100/11)  уредени се двете постапки за разрешување на 
судијата, дисциплинската постапка за утврдување на дисциплинска одговорност на 
судија (во натамошниот текст: дисциплинска постапка) и постапката за утврдување 
нестручно и несовесно вршење на судиската функција. Судскиот совет своите 
одлуки за разрешување на судијата и за изрекување на дисциплинска мерка ги 
донесува со двотретинско мнозинство гласови од вкупниот број членови на 
Судскиот совет со право на глас. Воедно, Судскиот совет истовремено одлучува за 
времено отстранување на судијата од вршењето на судиската функција, како и за 
преиначено или проширено барање за поведување или за запирање на 
дисциплинска постапка, односно на постапката за утврдување нестручно и 
несовесно вршење на судскиската функција

Критиките во Извештаите на Европската комисија за напредокот на 
Република Македонија и препораките од ГРЕКО во однос на судството најмногу се 
однесуваат на системот за утврдување на одговорност на судиите и начинот на 
водењето на овие постапки.

Имено, двете наведени постапки се поведуваат, водат и за нив одлучува 
еден ист орган - Судскиот совет на Република Македонија (во натамошниот текст: 
Судскиот совет), а по барање на претседателот на судот, претседателот на 
повисокиот суд, општата седница на Врховниот суд на Република Македонија или 
на член на Судскиот совет. 

Судскиот совет понатаму одлучува дали ќе го отфрли барањето (доколку не 
е навремено, целосно и дозволено), односно ќе го прифати барањето и од своите 
редови ќе формира Дисциплинска комисија, односно Комисија за утврдување 
нестручно и несовесно вршење на судиската функција, којашто понатаму ја води 
постапката, расправа по барањето, прибавува податоци и докази врз основа на 
кои во рок од 30 дена доставува извештај со предлог за основаноста на барањето 
до Судскиот совет, односно закажува расправа во рок од 15 дена од денот на 
донесената одлука на Судскиот совет за поведување на постапките и во рок од 15 
дена од завршувањето на расправата поднесува извештај за констатираната 
состојба и дава предлог до Судскиот совет заради донесување на одлука на 
Судскиот совет за запирање на постапките, изрекување на дисциплинска мерка 
или разрешување на судијата поради потешка дисциплинска повреда согласно 
членот 76 од Законот за судовите, односно поради нестручно и несовесно вршење 
на судскиската функција.

Со измените и дополнувањата на Законот за Судскиот совет се 
доразработува постапката за одговорност на судија во корелација со Законот за 
Советот за утврдување на факти и покренување на постапка за утврдување 
одговорност на судија. 

II. ЦЕЛИ, НАЧЕЛА И ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ

Законот за изменување и дополнување на Законот за Судскиот совет на 
Република Македонија се заснова врз основните начела на Законот за судовите.
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Примарната цел на законот е обезбедување на независност на судството 
како предуслов за владеењето на правото и основен гарант за фер судење.

Со предвиденото законско решение се обезбедува сигурноста и мандатот 
на вршењето на судиската функција согласно препораките од меѓународната 
заедница и меѓународните стандарди и претставува чекор напред во процесот со 
пристапувањето на Република Македонија во Европската Унија.

III. ОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОД ПРЕДЛОГОТ НА 
ЗАКОНОТ ВРЗ БУЏЕТОТ И ДРУГИТЕ ЈАВНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

Предложениот закон нема да предизвика дополнителни финансиски 
импликации врз Буџетот на Република Македонија.

IV. ПРОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ СРЕДСТВА ПОТРЕБНИ ЗА 
СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ, НАЧИН НА НИВНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ, 
ПОДАТОЦИ ЗА ТОА ДАЛИ СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ЗАКОНОТ ПОВЛЕКУВА 
МАТЕРИЈАЛНИ ОБВРСКИ ЗА ОДДЕЛНИ СУБЈЕКТИ

Предложените законски одредби ќе предизвикаат дополнителни 
материјални обврски за одделни субјекти.

V. СКРАТЕНА ПОСТАПКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОН 

Со оглед дека не се работи за обемен и сложен закон, согласно со членот 
170 од Деловникот на Собранието на Република Македонија („Службен весник на 
Република Македонија“ 91/08 и 119/10), се предлага овој закон да се донесе по 
скратена постапка. 
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ПРЕДЛОГ НА ЗАКОН ЗА
ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА

ЗАКОНОТ ЗА СУДСКИОТ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

  
Член 1

Во  Законот за Судскиот совет на Република Македонија („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 60/06, 150/10 и 100/11) во член 31 алинејата 17 се 
брише.

Ставовите 2 и 3 се бришат.

Член 2
Во член 54 став 1 зборовите „член на Советот, претседателот на судот, 

претседателот на повисокиот суд или општа седница на Врховниот суд на 
Република Македонија“ се заменуваат со зборовите „Советот за утврдување на 
факти и покренување на постапка за утврдување одговорност на судија“.

Член 3
Во член 56 став 1 зборовите „расправа само за тоа дали барањето е 

навремено, целосно и дозволено“ се заменуваат со зборовите „определува 
известител од своите редови“. 

По ставот 1 се додава нов став 2 кој гласи:
„Известителот од став 1 на овој член изготвува извештај  за тоа дали 

барањето е навремено, целосно и дозволено и го доставува на одлучување до 
Советот.“

Ставот 2 станува став 3, а ставовите 3, 4 и 5 се бришат. 

Член 4
Членот  57,  насловите на членовите 58 и 59 и членовите 58 и 59  се 

бришат. 

Член 5
Во член 60 став 1 зборовите „барањето и предлогот на Комисијата“ се 

заменуваат со зборовите „извештајот на известителот“. 
Во став 2 зборовите „во рок од 30 дена од денот на приемот на извештајот 

од членот 59 на овој закон“ се заменуваат со зборовите “на истата седница на која 
се разгледува извештајот од став 1 на овој член. “

Член 6
Во член 61 став 1 запирката по зборовите „ја врши функцијата“ се заменува 

со точка, а зборовите „а предметот со сите списи се предава на Комисијата.“ се 
бришат. 

Член 7
Насловот на членот 63 се менува и гласи „Расправа пред Советот“.
Во член 63 став 1 зборот „Комисијата“ се заменува со „Советот“.
По ставот 1 се додава нов став 2 кој гласи: 
„Со расправата раководи известителот за конкретниот предмет.“
Ставовите 2 и 3 се бришат. 
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Член 8
Во член 64 ставот 1 се менува и гласи:
„На расправата се покануваат подносителот на барањето и судијата, на кои 

им се доставуваат доставените докази од страна на Советот за утврдување на 
факти и покренување на постапка за утврдување на  одговорност на судија.“

Член 9
Во член 65 ставот 1 се менува и гласи:
„На расправата ќе се изведат доказите предложени од подносителот на 

барањето, судијата, како и прибавените  доказите во текот на постапката пред 
Советот.“

Член 10
Во член 66 во ставот 2 зборот „Комисијата“ се заменува со зборот 

„Советот“.
Во ставот 5 зборот „Комисијата“ се заменува со зборот „известителот“, а 

зборот „поведување“ се заменува со зборот „продолжување“.

Член 11
Во член 67 став 3 зборовите „претседателот и членовите на Комисијата“ се 

заменуваат со зборот „известителот“.
Во став 4 зборот „Комисијата“ се заменува со зборот „известителот“. 
Ставот 5 се менува и гласи:
„Целиот тек или дел од расправата пред Советот  се бележи стенографски, 

односно  се врши тонско снимање.“

Член 12
Во член 68 во ставот 2 зборот „Комисијата“ се заменува со зборот 

„Советот“. 
Во став 4 зборот „Комисијата“ се заменува со зборот „известителот“, а 

зборот „поведување“ се заменува со зборовите „продолжување на“. 
Во став 6 зборот „Комисијата“ се заменува со зборот „Советот“. 

Член 13
Насловот на членот 69 се брише. 
Во член 69 ставот 1 се менува и гласи:
„По завршувањето на расправата Советот одлучува за: “

Член 14

Насловот на членот 70 и членот 70  се бришат.

 Член 15
Во член 71 став 1 зборовите „врз основа на извештајот од членот 70 на овој 

закон и расправата“ се заменуваат со зборовите „по одржаната расправа“. 
 

По ставот 1 се додава нов став 2 кој гласи:
„Одлуката на Советот задолжително содржи, вовед, изрека и 

образложение.“
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Член 16
Во член 78 став 1 зборовите „член на Советот, претседателот на судот, 

претседателот на повисокиот суд или општа седница на Врховниот суд на 
Република Македонија“ се заменуваат со зборовите „Советот за утврдување на 
факти и покренување на постапка за утврдување одговорност за судија“.

Член 17
Во член 80 став 1 зборовите „расправа само за тоа дали барањето е 

навремено, целосно и дозволено“ се заменуваат со зборовите „определува 
известител од своите редови“. 

По ставот 1 се додава нов став 2 кој гласи:
„Известителот од став 1 на овој член изготвува извештај  за тоа дали 

барањето е навремено, целосно и дозволено и го доставува на одлучување до 
Советот.“

Ставот 2 станува став 3, а ставовите 3, 4 и 5 се бришат. 

Член 18
Членот 81, насловите на членовите 82 и 83  и членовите 82 и 83 се бришат. 

Член 19
Во член 84 став 1 зборовите „барањето и предлогот на Комисијата“ се 

заменуваат со зборовите „извештајот на известителот“. 
Во став 2 зборовите „во рок од 30 дена од денот на приемот на извештајот 

од членот 83 на овој закон“ се заменуваат со зборовите “на истата седница на која 
се разгледува извештајот од став 1 на овој член. “

Член 20
Во член 85 став 1 запирката по зборовите „ја врши функцијата“ се заменува 

со точка, а зборовите „а предметот со сите списи се предава на Комисијата.“ се 
бришат. 

Член 21
Насловот на членот 87 се менува и гласи „Расправа пред Советот“.
Во член 687 став 1 зборот „Комисијата“ се заменува со „Советот“.
По ставот 1 се додава нов став 2 кој гласи:
„Со расправата раководи известителот за конкретниот предмет.“
Ставовите 2 и 3 се бришат. 

Член 22
Во член 88 ставот 1 се менува и гласи:
„На расправата се покануваат подносителот на барањето и судијата, на кои 

им се доставуваат доставените докази од страна на Советот за утврдување на 
факти покренување на постапка за утврдување на дисциплинска одговорност на 
судија.“

Член 23
Во член 89 ставот 1 се менува и гласи:
„ На расправата ќе се изведат доказите предложени од подносителот на 

барањето, судијата, како и прибавените  докази во текот на постапката пред 
Советот.“
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Член 24
Во член 90 во ставот  3 зборовите „претседателот и членовите на 

Комисијата“ се заменуваат со зборот „известителот“.
Во ставот 4 зборот „Комисијата“ се заменува со зборот „известителот“
Ставот  5 се менува и гласи:
 „Целиот тек или дел од расправата пред Советот  се бележи стенографски, 

односно  се врши тонско снимање.“

Член 25
Во член 91  во став 2 зборот „Комисијата“ се заменува со зборот „Советот“. 
Во ставот 4 зборот „Комисијата“ се заменува со зборот „известителот“, а 

зборот „поведување“ се заменува со зборовите „продолжување на“. 
Во ставот 6 зборот „Комисијата“ се заменува со зборот „Советот“. 

Член 26
Насловот на членот 92 се брише.
Во членот 92 ставот 1 се менува и гласи: 
„По завршувањето на расправата Советот одлучува за:“
Ставот 2 се брише.

Член 27
Во член  93 ставот 1 се менува и гласи:
„Советот по завршувањето на расправата најдоцна во рок од 30 дена од 

денот на одржувањето на расправата може да:“.
По ставот 1 се додава нов став 2 кој гласи:
„Одлуката на Советот задолжително содржи, вовед, изрека и 

образложение.“

Член 28
По членот 97 се додава нов член 97 – а, кој гласи:

„ Член 97 - а
Во текот на постапката пред Советот, судија или претседателот на судот 

против кој се води постапка има право на фер судење согласно гаранциите 
утврдени во членот 6 од Европската конвенција за заштина на човековите слободи 
и права.“

     
     Член 29

Во член 137 став 1 зборот „државни“ се заменува со зборот 
„административни“. 

Во став 2 зборот „државните“ се заменува со зборот „административни“.

Член 30
Постапките започнати по постојниот Закон за Судскиот совет на Република 

Македонија продолжуваат да се водат по тој закон.

Член 31
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во 

„Службен весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува по 
истекот на три месеци од денот на влегувањето во сила.
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ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И 
ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СУДСКИОТ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА

I. ОБЈАСНУВАЊЕ НА СОДРЖИНАТА НА ОДРЕДБИТЕ НА ПРЕДЛОГ 
ЗАКОНОТ

Предлогот на Законот содржи 31 член. 
Со членовите од овој закон се врши усогласување со одредбите од Законот 

за Советот за утврдување на фати и покренување на постапка за утврдување 
одговорност на судија.

Имено, променет е досегашниот концепт на постапката за утврдување на 
одговорност на судија поради сторена дисциплинска повреда или нестручно и 
несовесно вршење на судиската функција.

Согласно праксата на Европскиот суд за човекови права, разделена е 
постапката за поведување на постапката, водењето на истрагата и одлучувањето 
за одговорност на судијата.

Со тоа се напушта досегашното решение согласно кое Судскиот совет, во 
исто време, ја покренуваше постапката, водеше истрага и одлучуваше за 
дисциплинската одговорност на судијата.

Предложените решенија на овој закон ќе придонест оваа материја да биде 
усогласена со членот 6 од Европската конвенција за човекови права. 

II.  МЕЃУСЕБНА ПОВРЗАНОСТ НА РЕШЕНИЈАТА СОДРЖАНИ ВО 
ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ОДРЕДБИ

Предложените решенија од овој Предлог на Закон се поврзани со 
одредбите од Законот за Советот за утврдување на факти и покренување на 
постапка за утврдување одговорност на судија.

III. ПОСЛЕДИЦИ ШТО ЌЕ ПРОИЗЛЕЗАТ ОД ПРЕДЛОЖЕНИОТ ЗАКОН

Усогласувањето со меѓународните стандарди за независно судство ќе 
придонесе до остварување на стабилен судски систем, зголемување на довербата 
кај граѓаните, како и подобра оценка на земјата во однос на стабилноста на 
државниот систем и можноста за инвестирање во државата. Воедно, при процесот 
на преговарање со Европската Унија ќе се овозможи полесен пристап за 
Република Македонија. 
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ОДРЕДБИ ШТО СЕ МЕНУВААТ ОД
ЗАКОН ЗА СУДСКИОТ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Надлежност

Член 31

Советот е надлежен: 
- да ги избира и разрешува судиите, 
- да ги избира и разрешува претседателите на судовите, 
- да утврдува престанок на судиската функција, 
- да избира и разрешува судии поротници, 
- да ја следи и оценува работата на судиите, 
- да одлучува за дисциплинска одговорност на судиите, 
- да утврдува нестручно и несовесно вршење на судиската функција, 
- да утврдува престанок на судиска функција поради трајна неспособност за 
работа на судија, 
- да одлучува за одземање на имунитет на судија, 
- да одлучува по барање за одобрување на притвор на судија, 
- да предлага двајца судии на Уставниот суд на Република Македонија од редот на 
судиите, 
- да го разгледува годишниот извештај на Врховниот суд на Република Македонија 
за утврдените начелни ставови и начелни правни мислења по прашања од 
значење за обезбедување на единство во примена на законите, 
- да одлучува за времено отстранување на судија од вршење на судиска функција, 
- да го утврдува бројот на потребните судиски места по судови, 
- да ги разгледува и оценува тримесечните и годишните извештаи за работа на 
судовите, 
- да се грижи за угледот на судиите и довербата на граѓаните кон судството, 
- да постапува по претставки и поплаки на граѓаните и правните лица за работата 
на судиите и судовите, 
- да поднесува извештај за работата, 
- да донесе деловник и други општи акти со кои ги уредува работите од својата 
надлежност; 
- да утврдува ориентационен број на предмети што треба да ги реши судијата 
месечно и 
- да врши и други работи утврдени со закон.

Советот задолжително најмалку еднаш во месецот одржува седница на која 
расправа поединечно по сите претставки и поплаки поднесени од граѓаните и 
правните лица за работата на судиите и судовите, како и за одолжување на 
судските постапки и за секоја одделна претставка и поплака донесува одлука, 
најмногу во рок од 60 дена.

Седницата на Советот од ставот 2 на овој член е јавна.

Дисциплинска постапка за утврдување на дисциплинска одговорност на судија

Член 54

Дисциплинската постапка за утврдување на дисциплинска одговорност на судија 
(во натамошниот текст: дисциплинска постапка), се поведува по барање на член на 
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Советот, претседателот на судот, претседателот на повисокиот суд или општата 
седница на Врховниот суд на Република Македонија во рок од шест месеци од 
денот на осознавање на сторената повреда, но не подолго од три години од денот 
на сторувањето на повредата.

Дисциплинската постапка е итна и од доверлив карактер, се води без присуство на 
јавноста и со почитување на угледот и достоинството на судијата при што се води 
сметка за заштита на личните податоци на судијата согласно со прописите за 
заштита на личните податоци.

По барање на судијата Советот ќе одлучи постапката да се води со присуство на 
јавноста.

Дисциплинска комисија

Член 56

Советот по повод поднесеното барање за дисциплинска постапка расправа само 
за тоа дали барањето е навремено, целосно и дозволено.

Доколку Советот најде дека барањето е ненавремено, нецелосно или недозволено 
со одлука ќе го отфрли барањето.

Доколку Советот го прифати барањето, Советот од своите редови формира 
Дисциплинска комисија во состав од претседател и четири члена (во натамошниот 
текст: Комисија).

Советот од своите редови определува еден заменик на претседателот на 
Комисијата и еден заменик за членовите на Комисијата.

Заменикот за членовите на Комисијата може да замени само еден член при 
одржување на состаноците и расправите.

Член 57

Комисијата го доставува барањето и доказите лично до судијата против кој е 
поднесено.

Судијата може писмено да одговори на наводите во барањето или да даде усна 
изјава на записник во рок од осум дена од добивањето на барањето. Судијата 
против кој е поднесено барање има право на бранител којшто самиот го известува 
и го обезбедува за расправата.

Заедно со одговорот на барањето судијата ги доставува сите докази врз основа на 
кои го заснова својот одговор на барањето или со кои ги побива наводите и 
доказите во барањето.

Судијата во одговорот на барањето е должен да ја наведе адресата на која ќе му 
се доставуваат писмената во текот на дисциплинската постапка по писмен пат, 
како и електронската адреса на која писмената ќе му се доставуваат по 
електронски пат.
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Писмената во текот на постапката се доставуваат по пошта со препорачана пратка 
лично до судијата и по електронски пат на адресата наведена во одговорот на 
барањето во ставот 4 од овој член.

Доколку судијата не се затече на адресата наведена во одговорот на барањето 
каде што треба да се изврши доставување на писменото, доставувачот ќе остави 
писмено известување заради примање на писменото со кое се известува да дојде 
во определен ден и час во определена просторија на судот за прием на 
писменото. Ако судијата не постапи по известувањето се смета дека 
доставувањето е извршено на денот и часот наведени во известувањето.

Доставувањето по електронски пат се врши согласно со одредбите од Законот за 
парничната постапка.

Расправање по барањето

Член 60

Советот на седница расправа по барањето и предлогот на Комисијата и одлучува 
за поведување на дисциплинска постапка или за запирање на дисциплинската 
постапка.

Одлуката од ставот 1 на овој член Советот ја донесува со мнозинство гласови од 
вкупниот број членови на Советот со право на глас во рок од 30 дена од денот на 
приемот на извештајот од членот 59 на овој закон.

Доколку судијата против кого се води дисциплинската постапка, поднесе барање 
за престанок на судиската функција, Советот во одлуката за престанок на 
судиската функција по негово барање ќе констатира престанок на судиската 
функција по негово барање во која ќе назначи дека истата е донесена за време 
кога против судијата се водела дисциплинска постапка.

Во случајот од ставот 3 на овој член дисциплинската постапка се запира.

Доставување на одлука

Член 61

Одлуката од членот 60 од овој закон се доставува до подносителот на барањето, 
судијата и претседателот на судот каде што судијата ја врши функцијата, а 
предметот со сите списи се предава на Комисијата.

Расправа на Комисијата

Член 63

Комисијата закажува расправа во рок од 15 дена од денот на донесувањето на 
одлуката за поведување дисциплинска постапка.

На расправата Комисијата работи во полн состав.
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Со расправата раководи претседателот на Комисијата.

Покана за расправа

Член 64

На расправата се покануваат подносителот на барањето и судијата, на кои им се 
доставуваат прибавените докази од Комисијата.

Ако учесниците од ставот 1 на овој член кои се уредно поканети не дојдат, а 
изостанокот не го оправдаат, расправата ќе се одржи.

Член 65

На расправата ќе се изведат доказите предложени од подносителот на барањето, 
судијата, како и доказите што ги прибавила Комисијата.

Судијата има право да се произнесе по сите докази изведени на расправата.

Преиначување на барање

Член 66

Ако изведените докази укажуваат на сторена потешка дисциплинска повреда од 
членот 76 на Законот за судовите која не била наведена во барањето, 
подносителот на барањето може да го преиначи барањето со истакнување на ново 
барање, покрај постојното.

Подносителот на барањето може да го преиначи барањето на записник пред 
Комисијата или да бара расправата да се одложи заради изготвување на новото 
барање, а судијата може веднаш да даде одговор на барањето или да бара 
одлагање на расправата заради изготвување на одговор на наводите во 
преиначеното барање.

Во случај на одлагање на расправата заради изготвување на одговор на наводите 
во преиначеното барање, судијата е должен во рок од три дена да достави 
одговор на преиначеното барање.

Примерок од записникот му се врачува на судијата.

По дадениот одговор на барањето, Комисијата во рок од осум дена поднесува 
извештај со предлог за основаноста на новото барање до Советот кој одлучува за 
поведување на дисциплинската постапка или за запирање на дисциплинската 
постапка по новото барање.

Записник

Член 67

За дејствијата преземени на расправата се составува записник.
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Записникот го води лице кое ќе го определи Советот, од редот на државните 
советници.

Записникот особено содржи податоци за: ден, час и место на одржување на 
расправата, претседателот и членовите на Комисијата и лицето кое го води 
записникот, имињата на присутните лица, изјавата на подносителот на барањето, 
изјавата на судијата, односно неговиот бранител и доказите што се изведени.

Записникот го потпишуваат подносителот на барањето, судијата или неговиот 
бранител, Комисијата и лицето кое го води записникот.

Претседателот на Комисијата може да нареди целиот тек или дел од расправата 
да се бележи стенографски, односно да се врши тонско снимање.

Стенографските белешки, односно тонското снимање во рок од 48 часа ќе се 
преведат, прегледаат и приклучат кон записникот, заедно со преписот од тонското 
снимање.

Друга сторена дисциплинска повреда

Член 68

Ако изведените докази укажуваат и на друга сторена потешка дисциплинска 
повреда од членот 76 или дисциплинска повреда од членот 77 на Законот за 
судовите со дејствија различни од дејствијата со кои е сторена повредата за која е 
поведена дисциплинската постапка, барателот може да го прошири барањето со 
истакнување и на друго барање покрај постојното.

Подносителот на барањето може да го прошири барањето на записник пред 
Комисијата или да бара расправата да се одложи заради изготвување на новото 
барање, а судијата може веднаш да даде одговор на барањето или да бара 
одлагање на расправата заради изготвување на одговор на наводите во 
проширеното барање и примерок од записникот му се врачува на судијата.

Во случај на одлагање на расправата заради изготвување на одговор на наводите 
во проширеното барање, судијата е должен во рок од осум дена да достави 
одговор на проширеното барање.

По дадениот одговор на барањето, Комисијата во рок од осум дена поднесува 
извештај со предлог за основаноста на проширеното барање до Советот кој 
одлучува за поведување дисциплинска постапка или за запирање на 
дисциплинската постапка по проширеното барање.

Барањето нема да се смета за проширено барање ако барателот го дополни 
барањето со други дејствија на сторување на повредата за која е поведена 
постапка.

Во случајот од ставот 5 на овој член на судијата му се овозможува да се изјасни и 
за други дејствија, а ако судијата бара одлагање на расправата заради 
подготвување одговор, Комисијата ќе ја одложи расправата и примерок од 
записникот ќе му врачи на судијата.
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Во случај на одлагање на расправата од ставот 6 на овој член судијата е должен 
да даде одговор на барањето во рокот утврден во ставот 3 на овој член.

Извештај на Комисијата

Член 69

Комисијата во рок од 15 дена по завршувањето на расправата поднесува извештај 
за констатираната состојба и дава предлог до Советот да одлучи за: 
- запирање на дисциплинската постапка, 
- изрекување дисциплинска мерка или 
- разрешување на судијата поради сторена потешка дисциплинска повреда.

Содржина на извештајот

Член 70

Извештајот треба да ги содржи сите списи и акти што во текот на постапката 
Комисијата ги имала на располагање, изјаснувањето на судијата, опис на 
спроведените дејствија, како и образложен предлог за одлучување, односно 
предлог за изрекување на дисциплинска мерка на Советот.

Одлуки на Советот

Член 71

Советот врз основа на извештајот од членот 70 на овој закон и расправата на 
седницата на Советот најдоцна во рок од 15 дена од денот на одржувањето на 
расправата може да: 
- ја запре дисциплинската постапка, 
- изрече дисциплинска мерка соодветна на сторената повреда и 
- го разреши судијата поради сторена потешка дисциплинска повреда.

Барање за утврдување нестручно и несовесно вршење на судиската функција

Член 78

Постапка за утврдување нестручно и несовесно вршење на судиската функција се 
поведува по барање на член на Советот, претседателот на судот, претседателот 
на повисокиот суд или општата седница на Врховниот суд на Република 
Македонија во рок од една година од денот на осознавање на сторената повреда.

Постапката е итна и од доверлив карактер, се води без присуство на јавноста и со 
почитување на угледот и достоинството на судијата при што се води сметка за 
заштита на личните податоци на судијата согласно со прописите за заштитата на 
личните податоци.

По барање на судијата Советот ќе одлучи постапката да се води со присуство на 
јавноста.

Постапка за утврдување нестручно и несовесно вршење на судиската функција во 
секој случај не може да се поведе, доколку изминат повеќе од пет години од денот 
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на сторената повреда, освен ако е донесена одлука на Европскиот суд за човекови 
права поради повреда на членот 6 од Европската конвенција за човекови права 
или е донесена одлука на Врховниот суд на Република Македонија по однос на 
правото за судење во разумен рок, како резултат на постапување на судијата за 
кој е поведена постапката за утврдување нестручно и несовесно вршење на 
судиската функција.

Содржина на барањето

Член 79

Барањето за поведување постапка за утврдување нестручно и несовесно вршење 
на судиската функција од членот 78 став 1 на овој закон (во натамошниот текст: 
барање) се доставува до Советот и содржи име и презиме на судијата, адреса и 
место на живеење, единствен матичен број, во кој суд ја врши функцијата, опис на 
повредата, законскиот назив на повредата со наведување на одредбите од 
Законот за судовите и предлог доказите што треба да се изведат на расправата.

Со барањето се доставуваат и доказите на кои се заснова барањето.

Комисија за утврдување нестручно и несовесно вршење на судиската функција

Член 80

Советот по поднесеното барање за утврдување нестручно и несовесно вршење на 
судиската функција расправа за тоа дали барањето е навремено, целосно и 
дозволено.

Доколку Советот најде дека барањето е ненавремено, нецелосно или недозволено 
со одлука ќе го отфрли барањето.

Доколку Советот го прифати барањето, Советот од своите редови формира 
Комисија за утврдување нестручно и несовесно вршење на судиската функција во 
состав од претседател и четири члена (во натамошниот текст: Комисијата).

Советот од своите редови определува еден заменик на претседателот на 
Комисијата и еден заменик за членовите на Комисијата.

Заменикот за членовите на Комисијата може да замени само еден член при 
одржување на состаноците и расправите.

Член 81

Комисијата го доставува барањето и доказите лично до судијата против кој е 
поднесено.

Судијата може писмено да одговори на наводите во барањето или да даде усна 
изјава на записник во рок од осум дена од добивањето на барањето.

Судијата против кој е поднесено барање има право на бранител којшто самиот го 
известува и го обезбедува за расправата.
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Заедно со одговорот на барањето судијата ги доставува сите докази врз основа на 
кои го заснова својот одговор на барањето или со кои ги побива наводите и 
доказите во барањето.

Судијата во одговорот на барањето е должен да ја наведе адресата на која ќе му 
се доставуваат писмената во текот на постапката за утврдување на нестручно и 
несовесно вршење на судиската функција по писмен пат, како и електронската 
адреса на која писмената ќе му се доставуваат по електронски пат.

Писмената во текот на постапката за утврдување на нестручно и несовесно 
вршење на судиската функција се доставуваат по пошта со препорачана пратка 
лично до судијата и по електронски пат на адресата наведена во одговорот на 
барањето во ставот 4 од овој член.

Доколку судијата не се затече на адресата наведена во одговорот на барањето 
каде што треба да се изврши доставување на писменото, доставувачот ќе остави 
писмено известување заради примање на писменото со кое се известува да дојде 
во определен ден и час во определена просторија на судот за прием на 
писменото. Ако судијата не постапи по известувањето се смета дека 
доставувањето е извршено на денот и часот наведени во известувањето.

Доставувањето по електронски пат се врши согласно со одредбите од Законот за 
парничната постапка.

Расправање по барањето

Член 84

Советот на седница расправа по барањето и предлогот на Комисијата и одлучува 
за поведување на постапка или за запирање на постапката.

Одлуката од ставот 1 на овој член Советот ја донесува со мнозинство гласови од 
вкупниот број членови на Советот со право на глас во рок од 30 дена од денот на 
приемот на извештајот од членот 83 на овој закон.

Доколку судијата против кого се води постапка за утврдување нестручно и 
несовесно вршење на судиската функција, поднесе барање за престанок на 
судиската функција, Советот во одлуката за престанок на судската функција по 
негово барање ќе констатира престанок на судиската функција по негово барање 
во која ќе назначи дека истата е донесена во време кога против судијата се водела 
постапка за утврдување нестручно и несовесно вршење на судиската функција.

Во случајот од ставот 3 на овој член постапката се запира.

Доставување на одлука

Член 85

Одлуката од членот 84 на овој закон се доставува до подносителот на барањето, 
судијата и претседателот на судот каде што судијата ја врши функцијата, а 
предметот со сите списи се предава на Комисијата.
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Расправа на Комисијата

Член 87

Комисијата закажува расправа во рок од 15 дена од денот на донесувањето на 
одлуката за поведување постапка за утврдување на нестручно и несовесно 
вршење на судиската функција.

На расправата Комисијата работи во полн состав.

Со расправата раководи претседателот на Комисијата.

Покана за расправа

Член 88

На расправата се покануваат подносителот на барањето и судијата на кои им се 
доставуваат прибавените докази од Комисијата.

Ако учесниците од ставот 1 на овој член кои се уредно поканети не дојдат, а 
изостанокот не го оправдаат, расправата ќе се одржи.

Член 89

На расправата ќе се изведат доказите предложени од подносителот на барањето, 
судијата, како и доказите што ги прибавила Комисијата.

Судијата има право да се произнесе по сите докази изведени на расправата.

Записник

Член 90

За дејствијата преземени на расправата се составува записник.

Записникот го води лице што ќе го определи Советот, од редот на државните 
советници.

Записникот особено содржи податоци за ден, час и место на одржување на 
расправата, претседателот и членовите на Комисијата и лицето кое го води 
записникот, имињата на присутните лица, изјавата на подносителот на барањето, 
изјавата на судијата, односно неговиот бранител и доказите што се изведени.

Записникот го потпишуваат подносителот на барањето, судијата или неговиот 
бранител, Комисијата и лицето кое го води записникот.

Претседателот на Комисијата може да нареди целиот тек или дел од расправата 
да се бележи стенографски, односно да се врши тонско снимање.
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Стенографските белешки, односно тонското снимање во рок од 48 часа ќе се 
преведат, прегледаат и приклучат кон записникот, заедно со преписот од тонското 
снимање.

Друга сторена повреда

Член 91

Ако изведените докази укажуваат и на друга сторена повреда од членот 75 на 
Законот за судовите со дејствија различни од дејствијата со кои е сторена 
повредата за која е поведена постапката, барателот може да го прошири 
барањето со истакнување и на друго барање покрај постојното.

Подносителот на барањето може да го прошири барањето на записник пред 
Комисијата или да бара расправата да се одложи заради изготвување на новото 
барање, а судијата може веднаш да даде одговор на барањето или да бара 
одлагање на расправата заради изготвување на одговор на наводите во 
проширеното барање и примерок од записникот му се врачува на судијата.

Во случај на одлагање на расправата заради изготвување на одговор на наводите 
во проширеното барање, судијата е должен во рок од осум дена да достави 
одговор на проширеното барање.

По дадениот одговор на барањето, Комисијата во рок од осум дена поднесува 
извештај со предлог за основаноста на проширеното барање до Советот кој 
одлучува за поведување постапка за утврдување на нестручно и несовесно 
вршење на судиската функција или за запирање на постапката по проширеното 
барање.

Барањето нема да се смета за проширено барање ако барателот го дополни 
барањето со други дејствија на сторување на повредата за која е поведена 
постапка.

Во случајот од ставот 5 на овој член на судијата му се овозможува да се изјасни и 
за други дејствија, а ако судијата бара одлагање на расправата заради 
подготвување одговор, Комисијата ќе ја одложи расправата и примерок од 
записникот ќе му врачи на судијата.

Во случај на одлагање на расправата од ставот 6 на овој член судијата е должен 
да даде одговор на барањето во рокот утврден во ставот 3 на овој член.

Извештај на Комисијата

Член 92

Комисијата во рок од 15 дена по завршувањето на расправата поднесува извештај 
за констатираната состојба и дава предлог до Советот да донесе одлука: 
- за запирање на постапката доколку не е утврдено нестручно и несовесно вршење 
на судиската функција или 
- за разрешување на судијата поради нестручно и несовесно вршење на судиската 
функција.
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Извештајот треба да ги содржи сите списи и акти што во текот на постапката 
Комисијата ги имала на располагање, изјаснувањето на судијата, опис на 
спроведените дејствија, како и образложен предлог за одлучување на Советот.

Одлуки на Советот

Член 93

Советот врз основа на извештајот од членот 92 на овој закон и расправата на 
седницата на Советот најдоцна во рок од 30 дена од денот на одржувањето на 
расправата може да: 
- ја запре постапката доколку не е утврдено нестручно и несовесно вршење на 
судиската функција и 
- го разреши судијата поради нестручно и несовесно вршење на судиската 
функција.

Член 97

Одредбите од овој закон со кои се уредува постапката за утврдување на 
дисциплинска одговорност, односно постапката за утврдување на нестручно и 
несовесно вршење на судиската функција се однесуваат и на претседател на суд.

Член 137

Советот од редот на судските службеници или раководни државни службеници 
именува генерален секретар, врз основа на конкурс.

Кандидатите за генерален секретар, покрај општите услови за засновање работен 
однос во суд, односно условите утврдени со Законот за државните службеници, 
треба да имаат и осум години работен стаж по положен правосуден испит.


