
Врховен суд на Република Македонија

Вонреден правен лек – референдум Урп.бр.1/00

Сентенца

22.Во постапка за спроведување референдум и граѓанска иницијатива не е
дозволено поднесување на барање за заштита на законитоста.

Образложение

Барањето е недозволено.
Согласно член 2 од Законот за јавно обвинителство ("Службен весник на РМ"
бр.80/92, 19/93, 9/94 и 9/96), Јавното обвинителство е единствен и самостоен
државен орган што ги гони сторителите на кривичните и други со закон утврдени
казниви дела и врши други работи утврдени со Закон.
Согласно член 15 од истиот закон, Јавните обвинители и Замениците јавни
обвинители се грижат за навремено и ефикасно откривање на кривични и други
казниви дела и нивните сторители, поднесуваат барање за поведување на
кривична постапка и постапка по други казниви дела и во рамките на законот
превземаат мерки и активности заради правилно насочување на постапката
покренуват и застапуваат обвинение, изјавуват вонредни и правни средства и
превземаат и други дејствија определени со Законот.
Во процесната, вонпроцесната, извршната, управната и другите постапки Јавните
обвинители превземаат дејствија за кој се овластени со овој или друг закон.
Законот за референдум и граѓанска иницијатива ("Службен весник на РМ"
бр.24/98), предвидува дека референдум може да се распише и во единиците на
локалната самоуправа за прашања од локално значење и од надлежност на
единиците на локалната самоуправа. Референдумот под став 1 на овој член, се
уредува со Статутот на единицата на локалната самоуправа.
Согласно член 41 од истиот закон, Референдум се спроведува на гласачки места
утврдени со Закон. За спроведување и начинот на гласање на референдумот се
применуваат одредбите од Законот за избор на пратеници во Собранието на
Република Македонија, доколку со овој закон поинаку не е определено.
Согласно член 60 од истиот закон, секој граѓанин има право да поднесе приговор
до Изборната комисија поради неправилности во постапката за гласање на
гласачките места и за работа на избирачкиот одбор во рок од 72 часа од денот на
одржување на Референдумот. Изборната комисија е должна во рок од 24 часа од
приемот на приговорот да донесе решение. Против решение на Изборната
комисија може да се поднесе жалба до Апелациониот суд чија месна надлежност
е за подрачјето на изборната единица. Апелациониот суд е должен да донесе
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одлука по жалбата во рок од 48 часа.
Согласно член 61 од овој закон, секој граѓанин има право поради неправилности
во работа на Изборната комисија во рок од 72 часа од денот на одржувањето на
Референдумот да поднесе приговор до Државната изборна комисија. Државната
изборна комисија е должна во рок од 48 часа од приемот на приговорот да донесе
решение. Против решението на Државната изборна комисија може да се поднесе
жалба до Врховниот суд на Република Македонија. Врховниот суд на Република
Македонија должен е да донесе одлука по жалбите во рок од 48 часа.
Според Законот за избирачки список и за избирачките легитимации ("Службен
весник на РМ" бр.49/96 и 9/98), во членот 6 е определено дека врз основа на
единствен избирачки список се спроведуваат изборите за пратеници во
Собранието на Република Македонија, за Претседател на Република Македонија,
локални избори како и гласање на референдум. Согласно член 34 од истиот закон,
избирачката легитимација е постојана и важи при спроведување на сите избори,
односно референдум во целата земја.
Законот за избирачки места ("Службен весник на РМ" бр.50/97), во членот 1
определил дека со овој закон се уредуваат критериумите и постапката за
определување на избирачки места за избор на пратеници во Собранието на
Република Македонија на Претседател на Република Македонија, за избор на
членови на советите на единицата на локалната самоуправа и за избор на
градоначалници на единица на локална самоуправа како и гласање на
референдум во понатамошниот текст имено утврдување, именување и
објавување на избирчки места, како и услови за функционирање на избирачки
места. Согласно член 18 со денот на влегување во сила на овој закон, престанале
да важат членот 12 став 3 точка 1 и ставовите 4 и 5 и членовите 41 и 42 од
Законот за локални избори ("Службен весник на РМ" бр.46/96) и член 14 став 1
точка 4, членовите 34 и 35 од Законот за избор на пратеници ("Службен весник на
СРМ"бр.28/90.
Имајќи ги предвид погоре означените одредби од Законот за референдум и
граѓанска иницијатива произлегува дека е уредена постапката и органите кои
одлучуваат за неправилноста во постапката при спроведување на референдумот.
Од ова, според мислењето на Врховниот суд на Република Македонија
произлегува дека постапката за законито спроведување на референдум и
надлежностите, изборните органи и судовите е уредена со Закон за референдум и
граѓанска иницијатива .
Имајќи го ова предвид, Врховниот суд на Република Македонија е по еден основ, а
Апелациониот суд чија месна надлежност е за подрачјето на изборната единица,
е по друг основ надлежен.
Во конкретниот случај, согласно член 15 став 2 од Законот за јавно
обвинителство, во процесната, вонпроцесната, извршната, управната и други
постапки Јавните обвинители превземаат дејствија за кои се овластени со овој
или со друг закон, а Законот за референдум и граѓански иницијатива, не
предвидел вонредни правни средства односно други правни лекови, ниту пак,
можност за поднесување барање за заштита на законитоста за преиспитување на
одлука на Апелациониот суд.
Судот имајќи го предвид ова, како и точно утврдените рокови за поднесување на
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приговори до Изборната комисија поради неправилности во постапката за
гласање на гласачките места и за работа на избирачкиот одбор, приговор поради
неправилност на работа на Изборните комисии до Врховниот суд, предвидени во
Законот за референдум и граѓански иницијативи, не најде основ во овој закон за
допуштеност на барањето за заштита на законитоста на Јавниот обвинител на
Република Македонија.

Решение на Врховниот суд на Република Македонија, Урп.бр.1/00 од 21.12.2000
година.
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