
Врховен суд на Република Македонија

Трајно исклучување од факултет У.бр.286/02

Сентенца

Само со Статутот на Факултетот, а не и на друг начин, може да се утврдат
потешки повреди за кои може да се изрече дисциплинска мерка - трајно
исклучување од факултетот.

Образложение

Судот најде дека тужбата е основана.
Со оспорената одлука одбиен е како неоснован приговорот на тужителката,
изјавен против одлуката на Комисијата за дисциплински мерки на Медицинскиот
факултет-С. од 12.11.2001 година, со која на тужителката & е изречена
дисциплинска мерка-трајно исклучување од факултетот за сторена дисциплинска
повреда-фалсификат на оценката по предметот патолошка физиологија
(фалсификат на оценката и потписот на професорот), на кој начин на студентот му
престанува статусот студент на Медицинскиот факултет-С., а согласно со член
161 став 2 од Законот за високото образование. Притоа, тужениот орган оценил
дека одлуката на првостепениот орган е законита, поради тоа што со
фалсификувањето тужителката сторила дисциплински престап и се обидела да
оствари одредени статутарни права т.е. да запише повисока студиска година.
Судот смета дека со оспорената одлука е повреден законот на штета на
тужителката, поради следното:
Согласно со член 161 став 1 од Законот за високото образование ("Службен
весник на РМ" бр.64/2000), на студентот му престанува статусот на студент во
високо образовната установа според условите и постапката утврдени со Статутот
на високо образовната установа. Статусот од ставот 1 на овој член, престанува
ако студентот е исклучен.
Согласно со член 162 став 1 од истиот закон, за повреда на должностите и за
неисполнување на обврските, на студент на до дипломски студии може да му се
изрече една дисциплинска мерка: опомена, државна опомена и исклучување. Во
ставот 2 од овој член, е предвидено дека дисциплинската мерка исклучување се
применува за учебната година за која е изречена. Во ставот 3 на овој член, е
предвидено дека дисциплинските мерки ги изрекува Комисијата за дисциплински
мерки на соодветната високо образовна установа. Во составот на дисциплинската
комисија еден член делегираат студентите на високо образовната установа на
која е запишан студентот. Исто така, во ставот 4 на овој член, е предвидено дека
со Статутот на високо образовната установа се определува составот на
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дисциплинската комисија, начинот и постапката за утврдување на дисциплинската
одговорност, мерките и условите под кои дисциплинската мерка се изрекува и
правото на заштита на студентот.
Воедно, во член 186 став 1 од овој закон, е предвидено дека постојните јавни
високо образовани установи запишани во регистарот на високо образовните
установи во Република Македонија во рок од 12 месеци од денот на влегувањето
во сила на овој закон, ќе го усогласат своето работење, статутите и другите општи
акти, ќе ги донесат другите акти утврдени со овој закон и ќе ги конституираат
органите на управување и стручните органи утврдени со овој закон. Во ставот 2 од
овој член, е предвидено дека до донесувањето на општите акти од ставот 1 на
овој член, ќе се применуваат постојните општи акти, доколку не се во спротивност
со овој закон.
Во Статутот на Медицинскиот факултет-С., кој што е усвоен на 09.06.1989 година
и тоа во членот 243, предвидува дека заради повреда на должности на обврските,
студентот одговара дисциплински, при што можат да се изречат следните
дисциплински мерки: писмена опомена, опомена пред отстранување од
факултетот и отстранување од факултетот до крајот на учебната година.
Во конкретниот случај, од списите приложени кон предметот произлегува дека
Комисијата за дисциплински мерки на Медицинскиот факултет-С., по
спроведената постапка, а согласно член 161 став 2 и член 162 од Законот за
високото образование, на тужителката & изрекла дисциплинска мерка трајно
исклучување од факултетот за сторена дисциплинска повреда фалсификат на
оценката по предметот патолошка физиологија, па затоа на истата & престанува
статусот студент на Медицинскиот факултет-С. согласно со член 161 став 2 од
наведениот закон. Одлучувајќи по приговорот на тужителката, Наставно-научниот
совет на Медицинскиот факултет-С. како второстепен орган го одбил приговорот
на тужителката како неоснован и смета дека со фалсификувањето тужителката
сторила дисциплински престап и се обидела да оствари одредени статутарни
права т.е. да запише повисока студиска година.
Тужителката во тужбата укажува дека со донесените одлуки погрешно е применет
материјалниот закон и тоа член 161 став 2 и член 162 од Законот за високото
образование, затоа што одредбите од овие два члена, упатуваат на Статутот на
високо образовната установа во случајот на Статутот на Медицинскиот факултет-
С., а во Статутот освен напред наведените одредби, нема други со кои се
пропишува изрекување на дисциплинска мерка трајно исклучување од
факултетот, а воедно нема пропишано и потешки повреди за кои би се изрекла
ваквата мерка. Произлегува дека Дисциплинската комисија не можела директно
да ги примени членовите 161 и 162 од Законот за високото образование, затоа
што според член 161 и член 162 од Законот за високото образование, не е можно
освен со Статутот, на друг начин да се утврдуваат потешки повреди за кои може
да се изрече дисциплинската мерка трајно исклучување од факултетот. Исто така,
тужителката смета дека и со двете одлуки погрешно е применет законот, бидејќи
согласно законските прописи во случајот морал да се примени Статутот кој
с# уште е во сила и да се изрече една од дисциплинските мерки предвидени во
Статутот.
При ваква состојба на работите, имајќи ги предвид погоре цитираните законски
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одредби, како и одредбите на Статутот на Медицинскиот факултет-С., Судот
смета дека во конкретниот случај погрешно е применето материјалното право.
Ова, затоа што во член 162 став 4 од Законот за високото образование, е
предвидено дека со Статутот на високо образовната установа се определува,
меѓу другото начинот и постапката за утврдување на дисциплинската одговорност,
како и мерките и условите под кои дисциплинската мерка се изрекува. Во член 243
од Статутот, е предвидено дека заради повреда на должности на обврските,
студентот одговара дисциплински, при што може да се изречат дисциплинските
мерки и тоа: писмена опомена, опомена пред отстранување од факултетот и
отстранување од факултетот до крајот на учебната година. Одредбата од член
162 став 1 од Законот за високото образование, предвидува дека за повреда на
должностите и за неисполнување на обврските на студентот до дипломски студии
може да му се изрече една дисциплинска мерка и тоа: опомена, државна опомена
и исклучување. Од ова, произлегува дека изречената мерка со одлуката на
Комисијата за дисциплински мерки на Медицинскиот факултет-С. и тоа трајно
исклучување од факултетот, не кореспондира со предвидените мерки во членот
243 од Статутот на Мединскиот факултет, ниту пак, со членот 162 став 1 од
Законот за високото образование. Затоа, неопходно е потребно во Статутот точно
да биде определено и предвидено за кои повреди и под кои услови може да се
изрече дисциплинска мерка, а посебно точно треба да бидат утврдени повредите
за изрекување на најтешката дисциплинска мерка. Уште повеќе Статутот на
Медицинскиот факултет-С. е усвоен на 9.06.1989 година, а додека пак во членот
186 од Законот за високото образование, постои обврска на високо образовните
установи во рок од 12 месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон, меѓу
другото да го усогласат Статутот и другите општи акти.
Поради горе наведеното, Судот смета дека тужениот орган со оспорената одлука
го повредил законот на штета на тужителката.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македонија, У.бр.286/02 од 9.05.2002
година.
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