
Врховен суд на Република Македонија

Уставно загарантирани права Успи.бр.2/01

Сентенца

Само ако не е обезбедена друга судска заштита може да се бара заштита на
уставно загарантираните права.

Образложение

Пред Врховниот суд на Република Македонија тужителката поднесе барање за
заштита на слободите и правата загарантирани со Уставот, против заклучокот
означен во изреката на пресудата, со кој на тужителката избрана за советник на
кандидатската листа и престанува функцијата член на Советот на општина поради
неспојливост на вршењето на оваа функција со вршењето на работите и
работните задачи на државен службеник. Воедно за нов избран член на Советот
на општина се смета наредниот кандидат од Листата на кандидати на
коалицијата. Со точка 3 на истиот заклучок се констатира дека тој влегува во сила
со денот на донесувањето, а ќе се објави во"Службен гласник" на општина.
Тужителката во поднесеното барање наведува дека со вака донесениот заклучок
и се оневозможува нејзиното право да ја изврши функцијата за која е легално
избрана, а имајќи предвид дека против ваквиот акт нема можност да поведе
управна постапка, таа согласно член 66 од Законот за управните спорови
поднесува барање за заштита на слободите и правата загарантирани со Уставот,
поради погрешно утврдена фактичка состојба и погрешна примена на
материјалното право укажувајќи дека според описот и пописот на работното место
на кое што е распоредена-референт координатор за општи работи, таа не обавува
стручни или управни работи туку админситративно-технички работи поради што
нема основ да се тврди дека постои неспојливост на функцијата член на Совет на
општина со вршењето на работите и работнтие задачи на државен службеник.
Исто така, укажува на погрешно толкување на член 5 од Законот за локални
избори, бидејќи став 4 на истиот утврдува дека со денот на верификација на
мандатот на носителите на функциите од став 1 и 2 на овој член им престанува
функцијата, што значи дека во ниту еден случај не е превиден престанок на
изборната функција, односно советник на Советот на општина, туку се работи за
престанок на работната функција што ја обавуваат функционерите од став 1 и 2
на овој член. Од овие причини тужителката предлага оспорениот заклучок да биде
поништен.
Тужениот орган во одговор ги оспори наводите од поднесеното барање на
тужителката, со предлог истото да биде одбиено, укажувајќи дека оспорениот
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заклучок е донесен согласно член 5 став 1 од Законот за локалните избори, а по
претходно прибавено мислење од Министерството за правда заведено под број
10-2777/2 од 19.10.2000 година, со кое е укажано дека тужителката извршува
стручни работи во Дирекцијата за општи заеднички работи при Владата на
Република Македонија-Подрачна едница, што е причина за неспојливост со
функцијата член на Советот на општина.
Во постапката на претходно испитување на барањето според одредбите на
Законот за управните спорови, пред Судот се постави прашањето дали се
исполнети условите од член 66 од Законот за управните спорови, за
обезбедување судска заштита во управен спор против заклучокот за престанок на
функцијата член на Совет на општина на тужителката.
Судот смета дека во конкретниот случај се исполнети условите за обезбедување
судска заштита во управен спор по повод поднесеното барање на тужителката за
заштита на слободите и правата загарантирани со Уставот.
Имено, согласно член 66 од Законот за управните спорови, за барањето за
заштита на слободите и правата загарантирани со Уставот, ако таква слобода или
право е повредено со конечен поединечен акт, а не е обезбедена друга судска
заштита, одлучува судот надлежен за управни спорови со согласна примена на
одредбите на овој закон.
Цитираниот член од Законот предвидува обезбедување судска заштита во
управен спор, под услов да се работи за уставно загарантирани права и слободи,
тие да се повредени со конечен поединечен акт и да нема обезбедено друга
судска заштита.
Во конкретниот случај во поглед на обезбедувањето судска заштита во управен
спор по поднесеното барање на тужителката, со оценка на секој од наведените
услови посебно, Судот утврди дека правото на секој граѓанин да учествува во
вршењето на јавни функции е уставно загарантирано право, предвидено во член
23 на глава II-Основни слободи и права на човекот и граѓанинот во Уставот на
Република Македонија. Заклучокот за престанок на функцијата член на Советот на
општина на тужителката, Судот смета дека претставува конечен поединечен акт,
со оглед дека против истиот не е предвидено право на жалба и со него се решава
за уставно загарантираното право на тужителката за учество во вршењето на
јавни функции. Во поглед на третиот услов, односно да нема обезбедено друга
судска заштита, Законот за локалните избори ("Службен весник на РМ" бр.46/96,
48/96 и 56/96), во член 53 став 1, предвидува дека утврдувањето на резултатите
од изборите, Изборната комисија го врши на тој начин што откако ќе ги добие
записниците од избирачките места и целокупниот изборен материјал, најпрво
утврдува колку избирачи гласале во општината, а според став 2 на истиот член од
Законот, по утврдување на бројот од став 1, Изборната комисија го утврдува
вкупниот број дадени гласови за секоја листа на кандидати во општината. Според
член 59 став 3 од истиот Закон, секој предлагач на Листа на кандидати за член на
совет, во постапката на утврдувањето на резултатите од изборите во општината
има право на приговор до Изборната комисија во рокот од 72 часа од
објавувањето на резултатите од изборите, со тоа што според став 4 на истиот
член, против решението на изборната комисија предлагачот има право на жалба
до Републичката (Државна изборна комисија), која е должна да одлучи по жалбата
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во рок од 48 часа. Доколку предлагачот не е задоволен со одлуката на
Републичката (Државна изборна комисија) има право на жалба во рок од 48 часа
од приемот на одлуката до Врховниот суд на Република Македонија. Според став
6 на истиот член, на избраните кандидати за членови на советот, Изборната
комисија им издава уверение за изборот. Со цитираните одредби од Законот за
локалните избори обезбедена е заштита на изборните права во изборната
постапка, со тоа што по завршување на изборната постапка и по утврдување на
мандати на членовите на советот на општината, Законот за локалните избори не
предвидува заштита и со оглед на тоа не може да се бара заштита со утврдените
правни средства според член 59 од овој закон.
Со оглед на наведеното, имајќи предвид дека во случајов на тужителката и е
повредено уставно загарантираното право на учество во вршење на јавни
функции, со конечен поединечен акт-заклучокот, по кој не е обезбедена судска
заштита, Судот смета дека во конкретниот случај се исполнети условите од член
66 од Законот за управните спорови за обезбедување судска заштита во управен
спор.
Оценувајќи дека се исполнети условите од член 66 од Законот за управните
спорови по барањето на тужителката за заштита на слободите и правата
загарантирани со Уставот, Судот пристапи кон решавање на предметниот спор и
најде дека барањето на тужителката е основано.
Имено, согласно член 5 став 1 од Законот за локалните избори, функцијата член
на советот и градоначалник е неспојлива со функцијата Претседател на
Република Македонија, пратеник, претседател на Влада на Република
Македонија, министер, судија на Уставен суд на Република Македонија, судија,
јавен об винител и други носители на функции кои ги избира или именува
Собранието на Република Македонија и Владата на Република Македонија,
вработените на стручни и управни работи во органтие на државната управа и во
управните органи на општината, односно Градот Скопје.
Според став 4 на истиот член од Законот со денот на верификацијата на мандатот
на член на совет и градоначалник, на носителите на функцијата од ставовите 1 и 2
на овој член , функцијата им престанува.
Од содржината на цитираниот член произлегува неспојливост на функцијата член
на Советот на општина со поименично определените функции како и со
функциите на други носители кои ги избира или именува Собранието и Владата на
Република Македонија, а што за последица има престанок на функцијата на која
што се наоѓале пред изборот на функцијата член на советот на општина.
Според тоа, имајќи предвид дека цитираниот член од Законот за локалните
избори во случај на неспојливост на функцијата член на совет на општина со
поименично определените функции или пак со извршувањето на стручни и
управни работи во органите на државната управа и во управните органи на
општината, не предвидува престанок на функцијата член на советот на општина,
Судот смета дека до колку во случајов постои неспојливост на функцијата член на
Совет на општина со работите на работното место на кое е распоредена
тужителката, истата би имала последици во поглед на работниот однос на
тужителката, според одредбите на Законот за работните односи, а не престанок
на функцијата член на Советот на општината, како што во случајов е сторено со
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оспорениот заклучок.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македонија, Успи.бр.2/01 од 31.10.2001
година.
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