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До

УставенсуднаРепубликаМакедонија

Скопје

ИНИЦИЈАТИВА

заоценувањенауставностаизаконитостанаОдлукатазараспуштањенаСобраниетона

РепубликаМакедонија(СлужбенвесникнаРепубликаМакедонија3/2016),Одлукатаза

изменувањенаОдлукатазараспуштањенаСобраниетонаРепубликаМакедонија

(СлужбенвесникнаРепубликаМакедонија33/2016),ситеОдлукизапомилување–без

спроведувањенапостапкадонесениодПретседателотнаРепубликаМакедонијаобјавени

воСлужбенвесникнаРепубликаМакедонија72/2016иуставностанаЗаконотзајавно

обвинителствозагонењенакривичниделаповрзаниикоипроизлегуваатодсодржинатана

незаконскотоследењенакомуникациите(СлужбенвесникнаРепубликаМакедонија

бр.159/2015)

СобраниетонаРепубликаМакедонијана23.02.2016годинадонелоОдлуказа

изменувањеидополнувањенаОдлукатазараспуштањенаСобраниетонаРепублика

Македонија,заземајќиставдекаоспоренатаодлукаќепроизведеодложнодејство,односно

наместоод24.02.2016годинаќесеприменуваод07.04.2016година(член1одизменатана

одлукатаичлен2одосновнатаодлука).

СоОдлукитезапомилување-ослободувањеодгонењедонесениодПретседателот

наРепубликаМакедонијаобјавенивоСлужбенвесникнаРепубликаМакедонија72/2016

поименичноопределенилицасепомилувани-ослободениодгонењебезспроведувањена

постапка.

Законотзајавнообвинителствозагонењенакривичниделаповрзаниикои

произлегуваатодсодржинатананезаконскотоследењенакомуникациитегиуредува

надлежноста,основањето,укинувањето,организацијатаифункционирањетонаЈавното

обвинителствозагонењенакривичниделаповрзаниикоипроизлегуваатодсодржинатана

неовластеноследењенакомуникациите,основитезаименувањеиразрешувањенајавниот

обвинителзагонењенакривичниделаповрзаниикоипроизлегуваатодсодржинатана

наеовластеноследењенакомуникациитеидругипрашањавоврскасоработатана

обвинителството.

ОдпричинаштоОдлукатазараспуштањенаСобраниетонаРепубликаМакедонија

(СлужбенвесникнаРепубликаМакедонија3/2016)иОдлукатазаизменувањенаОдлуката

зараспуштањенаСобраниетонаРепубликаМакедонија(СлужбенвесникнаРепублика

Македонија33/2016)севоспротивностсочлен8став1алинеја3,член51,член52од

УставотнаРепубликаМакедонија,ситеОдлукизапомилување–безспроведувањена

постапкадонесениодПретседателотнаРепубликаМакедонијаобјавенивоСлужбенвесник

наРепубликаМакедонија72/2016севоспротивностсочлен8став1алинеја3,член51и

член52одУставотнаРепубликаМакедонија,иЗаконотзајавнообвинителствозагонење

накривичниделаповрзаниикоипроизлегуваатодсодржинатананезаконскотоследењена

комуникациитевоспротивностсочлен8став1алинеја3,член51ичлен106одУставотна

РепубликаМакедонијајаподнесувамовааиницијативасогласночлен12одДеловникотза

работанаУставниотсуд,соцелпоспроведувањенапостапкатаУставниотсудна
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РепубликаМакедонијаситенаведениодлукиизаконотвоцелинадагипоништи,соцелда

недозволивоопштодапредизвикаатправнодејство.

ЗА НАДЛЕЖНОСТА НА УСТАВНИОТ СУД ВО ВРСКА СО ОДЛУКИ ДОНЕСЕНИ ОД

СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИКА

МАКЕДОНИЈА

ВотекотнацелокупнатасвојаработаУставниотсуднаРепубликаМакедонијане

успеалдаизградивоопштоникаквауставно-судскадоктринасокојавсушностќего

операционализирачленот108одУставотнаРепубликаМакедонија,иќеутврдиопшти

принципизакоисеспорниправнипрашања,односноспоредкоиуставниодредбие

надлежендаодлучуваидајаштитиуставностаизаконитостанатаквитеспорнипрашања.

Воотсуствонасериознанаучно-правнастудија,односноанализанаситедонесени

одлукиодУставниотсуднаРепубликаМакедонија,закоисеуставноправнипрашањае

надлежендаодлучува,азарадипотврданатврдењетодекаУставниотсуднаРепублика

Македонијанеизградилсопственадоктрина,доволноесеспоредатправнитепринципина

УставниотсуднаРепубликаМакедонијаизнесениворешениеУ.бр.250/2009од23.12.2009

годинаиРешениеУ.бр.104/2016од18.05.2016година.Дветенаведенирешенијасодржат

дијаметралноспротивнистановишта,илит.нправнипреседани,серазбиразадобротона

граѓанитеиводватаслучаи.

ВоРешениеУ.бр.250/2009Уставниотсудгоизнелследниотправенстав:”Судот,

истотака,веќеимаизразенставвоуставносудскатапракса,декаУставниотсуднее

надлежендајаоценувауставностанасодржинатанамеѓународнитедоговорииоценатаза

согласностанамеѓународнитедоговорисоУставотјавршиСобраниетонаРепублика

Македонијавопостапкатанаратификацијанамеѓународниотдоговор,којпонеговото

ратификувањестануваделодвнатрешниотправенпоредок,асотоаидирекноизвршлив.”,

такаштоСудот,истотака,веќеимализразенставвоуставносудскатапракса,дека

Уставниотсуднебилнадлежендајаоценувауставностанасодржинатанамеѓународните

договорииоценатазасогласностанамеѓународнитедоговорисоУставотјавршело

СобраниетонаРепубликаМакедонијавопостапкатанаратификацијанамеѓународниот

договор,којпонеговоторатификувањестанувалоделодвнатрешниотправенпоредок,асо

тоаидирекноизвршлив.

ВеднашповаквототврдењенужноследипрашањетоодкојаодредбаодУставотна

РепубликаМакедонијаУставниотсудгоизвлеколваквиотзаклучок,штосекакоУставниот

судеднашќеморанаграѓанитенаРепубликаМакедонијадаимодговори.

Декаоваеadhocиарбитраренначиннаодлучувањееочигледноодсодржинана

изнесеното,абидејќинеезаснованнанитуеднауставнаодредба,истиотевоцелост

спротивениначлен8став1алинеја3одУставот.

Ако,ВладатанаРепубликаМакедонија,илипакПретседателотнаРепублика

Македонија склучи меѓународен договор со кој,на пример,договори законодавна

надлежностнанекојадругадржава,илиисклучивасудсканадлежностнадругадржава,или

пакдоговоринадлежностзаоценувањеуставностизаконитостнауставенилиредовенсуд

надругадржава,далиУставниотсудќезаклучидеканеенадлежендајаоценува

содржината на договорот,и исто така ќе заклучи дека оцената за согласноста на

меѓународнитедоговорисоУставотјавршиСобраниетонаРепубликаМакедонијаво

постапкатанаратификацијанамеѓународниотдоговор,иштовослучајакоСобраниетобез

уставнаосноваилиспротивнонауставотратификуватаковмеѓународендоговор.Човекне

требадабидеправник,идоволноедапоседуваздравразум,палогичнодазаклучидека

ваквототврдењеиправенставнаУставниотсуднаРепубликаМакедонијанесамоштонее
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точен,тукупокрајсвојатаапсурностовозможувасоздавањенапаралелниинституцииво

државата,асотоанаместовладеењенаправотокакотемелнавредност,биовозможило

редефинирањенапостојниотполитичко-правниотсистем,нонаначинспротивеннауставот.

Понатаму,доколкуистиотпринциподносноправенставбибилприменетнадруги

уставниодредбидалитоазначидекаПретседателотнаРепубликаМакедонијапри

донесувањенаОдлуказадоделувањенамандатотзасоставнавладаако,например,

мандатотгододелинадржавјаниннадругадржава,бидејќивоУставотнелинемадиректна

забраназатаквонешто,асогласноУставотдозволеноесештоизричнонеезабрането,

далиУставниотсудивотојслучајбисепрогласилзаненадлежензаоценувањена

уставностаизаконитостанатакватаодлука.Или,пакдоколкумандатаротзасоставна

владапредложизаминистертрговскодруштвокакоправнолице,илинекојамеѓународна

организација,далиистотакаУставниотсудбисепрогласилзаненадлежензаодлучување

зауставностаизаконитостанатааодлука.

НаваквитепрашањабилисеуштеедолжендаодговорисамиотУставенсуд.

ОддругастранавоРешениеУ.бр.104/2016од18.05.2016годинаУставниотсудго

изнелследниотправенстав:”Тргнувајќиодчлен108одУставотнаРепубликаМакедонија,

кадееуреденодекаУставниотсуднаРепубликаМакедонијаеорганоткојјаштити

уставностаизаконитоста,Судотоценидекатојеединствениоторганвоуставниотсистем

наРепубликаМакедонијакојиманеприкосновенанадлежностзаоценувањенаовие

принципи.ИмајќијапредвидинадлежностанаУставниотсуднаРепубликаМакедонија

утврденавочленот110одУставот,заваквиоттипнаодлуки(акти)какоштоеоспорената,

Уставниотсудетојкојодлучувакојактќеготретиракакопропис,подобензауставно-

судскаоцена.

ОдлукатазараспуштањенаСобраниетоимакарактернапропис,бидејќиваковвид

наодлукаимауниверзалнодејствоипосредносеоднесуванаситеграѓаникоина

непосредниизборигодаваатсвојотгласзаодреденпратеникнаСобранието,односноним

им гопренесуваатмандатот,ноисуверенитетотзаСобраниетодарешава,односно

одлучувавонивноиме,одкадепроизлегувадекаоспоренатаодлукаеподобназауставно

судскаоцена.”

Ваквиотправенпринципевоцелоснаспротивностсопретходноизнесениот,иво

целостспротивенначлен8став1алинеја3одУставотнаРепубликаМакедонија,такашто

забилокојштоќесеобидеданаправинајосновнаанализавокоислучаиУставниотсудима

надлежностдаодлучуваќестанејаснодекаУставниотсуддосегаодлучуваларбитернои

волунтаристичкикогаенадлежендаодлучуваакоганее.

Единственатаправилнауставно-судскадоктринаeдекаУставниотсуденадлеженза

оценувањенапрописивосмисланачлен108воврскасочлен110алинеја2одУставотна

РепубликаМакедонијадоколку:прописотсодржиопштинорминаоднесување,уредува

односинасубјектитевоправотонаопштначиниутврдуваправаиобврскинанеопределен

кругнасубјективоправото,доколкутаквиотпрописпретставуваправенакткојштое

заснованнабилокојауставнаодредба,односнопринеговотодонесувањенеговатаправна

силапроизлегуванепосредноодУставот,илидоколкусопосебнипрописиепредвиденкако

општакт,односнопропис,атакватанадлежностнаСудотистовременоопфаќаоценкана

уставностаизаконитостананачинотнакоиседонесенитаквитепрописи,односноактии

оценканауставностаизаконитостаинаформатаинасодржинатанатаквитепрописи.

Дури и безда одлучува за судиротна надлежностите меѓу носителите на

законодавната,извршнатаисудскатавласт,илисудиротнанадлежноститемеѓуорганите

наРепубликатаиединицитеналокалнатасамоуправа,Судотexofficioедолжендаим

укаженасоодветнитеорганидокадеможатдајапропишат,односноопределатсвојата
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надлежностпри донесувањето на правни акти за кои се надлежни,укажувајќи на

соодветнитеуставниодредбизаопределенотоограничување,доколкутаквоепредвидено

соУставот,водејќипритоасметкаСудотданеизнесувасопственогледиштезатоакаква

содржинатаквиотправенакттребаима-delegeferenda.

Споредтоа,доколкусеимапредвидуводотнаоспоренитеодлуки,одкадејаснои

недвосмисленоможедасеутврдидекасвојатаправнасилајазасноваатнанепосредни

одредиодУставотнаРепубликаМакедонијаитоачленовите68став2и63став3и6,

Уставниотсуд на Република Македонија е надлежен да одлучува за Одлуката за

распуштањенаСобраниетонаРепубликаМакедонија(СлужбенвесникнаРепублика

Македонија3/2016)иОдлукатазаизменувањенаОдлукатазараспуштањенаСобранието

наРепубликаМакедонија(СлужбенвесникнаРепубликаМакедонија33/2016),итоаиза

уставностаизаконитостананачинотнакоиседонесени,изауставностаизаконитостана

нивнаформаисодржина.

Истотака,видноодуводотнаситеодлукидонесениодПретседателотнаРепублика

Македонија,коисезасноваатначлен84став1алинеја9одУставотнаРепублика

Македонија,член1и11одЗаконотзапомилување,авоврскасочлен114став1од

Кривичниотзаконик,нивнатаправнасилаезаснованананепосредниуставниодредби,

иститесевонадлежностнаУставниотсуднаРепубликаМакедонијазаоценувањена

нивнатауставностизаконитостнаначинотнанивнотодонесување,инауставностаи

законитостананивнатаформаисодржина.

Дополнително,Уставниотсудтребадаимапредвиддекаситеоспорениодлукисе

објавениво"СлужбенвесникнаРепубликаМакедонија",авосмисланачлен52одУставот

како"другипрописи",итоаистите"другипрописи"закоисогласночлен110алинеја2од

УставотнадлежензаоценувањенауставностаизаконитостајаимаединственоУставниот

суднаРепубликаМакедонија.

ЗАОСНОВАНОСТАНАИНИЦИЈАТИВА,ОДНОСНОПРЕДЛОГОТЗАПОНИШТУВАЊЕНА

НАВЕДЕНИТЕОДЛУКИИЗАКОНОТВОЦЕЛИНА

ВодосегашнатазаконодавнапраксанаСобраниетонаРепубликаМакедонијаво

континуитетможедасезабележидонесувањеназакониидругипрописиспротивнона

членот52одУставотнаРепубликаМакедонија.Такватапротивуставнапраксапродолжила

исооспоренитеОдлуказараспуштањенаСобраниетонаРепубликаМакедонија(Службен

весникна Република Македонија 3/2016)и Одлука за изменување на Одлуката за

распуштањенаСобраниетонаРепубликаМакедонија(СлужбенвесникнаРепублика

Македонија33/2016).

ФактотштоУставниотсуднереагиралпослужбенадолжност,асоцелзаштитана

уставностаизаконитоста,всушностдовелдодонесувањенамногубројнипротивуставни

закониидругипрописи,ноидосегапостоечкатауставнакриза.

ВоОдлукатазараспуштањенаСобраниетонаРепубликаМакедонија(Службен

весникнаРепубликаМакедонија3/2016)воЧлен1епропишанодекаСобраниетона

РепубликаМакедонијасераспушта,додекавоЧлен2епропишанодекаОвааОдлука

влегувавосиласоденотнаобјавувањево„СлужбенвесникнаРепубликаМакедонија“,аќе

сеприменуваод24февруари2016година,додекавоОдлукатазаизменувањенаОдлуката

зараспуштањенаСобраниетонаРепубликаМакедонија(СлужбенвесникнаРепублика

Македонија 33/2016 во Член 1 е пропишано декаВо Одлуката за распуштање на

СобраниетонаРепубликаМакедонија(„СлужбенвесникнаРепубликаМакедонија"број

9/16),вочленот2датата„24февруари2016година“сезаменувасодатата„7април2016
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година“,додекавоЧлен2епропишанодекаОвааодлукавлегувавосиласоденотна

објавувањетово„СлужбенвесникнаРепубликаМакедонија“.

ОдлукатазараспуштањенаСобраниетонаРепубликаМакедонија(Службенвесник

наРепубликаМакедонија3/2016)споредначинотнакојштоедонесенаенеуставнаи

незаконита,воспротивностсочлен61став2одУставотнаРепублика,член184став2во

врскасочлен149ичлен174одДеловникотнаСобраниетонаРепубликаМакедонија.

Во член 61 став2 од Уставотна Република Македонија е пропишано дека

Организацијата и функционирањето на Собранието се уредуваатсо Уставоти со

деловникот.

Вочлен184став2одДеловникотнаСобраниетонаРепубликаМакедонијае

пропишано дека Во постапката за донесување на декларации,резолуции,одлуки,

препоракиидругиопштиакти,соодветносеприменуваатодредбитенаовојделовникшто

сеоднесуваатнапредлоготназаконвовторочитање,сотоаштоезадолжителнаопшта

расправа.Видноодстенографскитебелешкиод87-таседницанаСобраниетонаРепублика

Македонија,одржанана18јануари2016година,објавенинавебстранатанаСобранието

наРепубликаМакедонија,можедасезаклучидекапленарнатаседницанаСобраниетона

РепубликаМакедонијазапочналаво17:42часот,паоткакоодстрананавкупно82

пратеници,одкоизагласале72пратеници,воздржани6пратеници,4пратениципротив,

точкатаОдлукатазараспуштањенаСобраниетобиластавенанадневенредитоакако1

точка,по процедуралните забелешки,Претседателотна Собранието отворил општа

расправа,покоја,одвкупноприсутни80пратеника,гласалевкупно79,одкои72гласалеза,

6билевоздржании1билпротив,такаштоведнашбилоконстатиранодекаСобраниетоја

донелоОдлукатазараспуштањенаСобраниетонаРепубликаМакедонија.Постапувајќина

тојначиннебилзапазенначинотнадонесувањенаодлуката,согласнопостапката

предвиденасоДеловникот,паиакобилаодржанаопштарасправа,согласночлен149од

ДеловникотнаСобраниетонебиласпроведенапропишанатаобврскакакозавторочитање

назаконитедасеизвршивоматичнотоработнотелоивоЗаконодавно-правнатакомисија,

ворокодседумработниденапоодржанатаседницанаСобранието.Видноододржаните

седницинаЗаконодавно-правнатакомисија,дневниотредиматеријалитезаСедница

бр.122закажаназа08.01.2016година,Седницабр.124закажаназа12.01.2016година,

Седницабр.125закажаназа13.01.2016година,Седницитебр.126,127,128,129и

останатитезакажанииодржаниседницинееизвршеночитањена предлогОдлукатаза

распуштање на Собранието,оневозможено е учество на останатите пратеници во

Собранието прекуподнесување на амандмани,со што вака донесената Одлука за

распуштањенаСобраниетонаРепубликаМакедонија(СлужбенвесникнаРепублика

Македонија 3/2016),е неуставна и незаконита од аспектна начинотна нејзиното

донесување.ИстиотзаклучоксеоднесуваинаОдлукатазаизменувањенаОдлукатаза

распуштањенаСобраниетонаРепубликаМакедонија(СлужбенвесникнаРепублика

Македонија33/2016)декаенеуставнаинезаконитаспоредначиноткакоедонесена.

Вопогледнаоценкатанауставностаизаконитостанаспорнитеодлукидонесениод

СобраниетонаРепубликаМакедонијавоодноснанивнатасодржинанајпрвоморадасе

укаженадосегашнитенеправилностикоисодецениивоконтинуитетсеодвивалепри

донесувањеназаконитеидругитепрописи.

Доколку внимателно се прочитаатстенографските белешки ќе се констатира

постоењенадискусијазаправнотопрашањедаливакватаодлукаможедабидедонесена

соодложнодејство,односнодалиможеодлукатадавлезевосила,нонејзинатаприменада

започнеподоцна.Патака,еденодпратеницитереплицирајќимунадругпратениккојеи

подносителнаиницијативазаоценувањенауставностанаоспоренитеодлукинаведува:”

затоаодлукатаесоодложнодејствиеистоонакакакоштогосподинотТрајановгласал
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илјадницизаконииактивооваСобрание”,зададругпратеникконечнозаклучидека:

”стапувањетонасилаеедно,применатадруго...знаетедекастапувањетонасилана

одредензаконилиодлуканезначинивнапримена,такаданејазамајувамејавноста...”.

Тоазначидекасодржинскицелиотпроблемоколунеуставностаинезаконитостана

оспоренитеодлукизапочнувасопротивуставнатадистинкцијанастапувањенасилана

законитеидругитепрописииоткакотиеќестапатнасиладасепропишеодложнодејство.

Тврдењетодекаоткакозаконитеидругитепрописиќестапатнасиланезначии

нивнаприменаеапсурднотврдење.Елементинасекојаправнанормаседиспозицијаи

санкција,падоколкуеднаправнанормаевлезенавоправнасилаисодржинекоја

наредувачкадиспозицијазаправниотадресат,даплатиданокнапример,иистиотнеја

почитува,нанегозадолжителноќебидеприменетапредвиденатасанкција.Такашто,може

дадојдедоодложнапримена,носоистовременоодложностапувањенасила.

Поинакукажано,законитеидругитепрописипостапувањетонасила,остануваатна

силадонивнотоукинувањесодругзакон,соУставензаконзаспроведувањенаУставотили

соодлуканаУставниотсуднаРепубликаМакедонија.Укинувањетосодругзаконили друг

пропис,притоаукинувањетоможедабидеизрично,когановиотзаконилидругпропис

изричнопредвидувадекасоденотнанеговотовлегувањевосилапрестануваважидругиот

законилипропис,илинекоинеговиодредби,илипакпремолчено,когановиотзаконили

другпрописнапоинаковначинјарегулираистатаматерија(lexposteriordefogatlegipriori),

новонитуеденслучајзаконотилидругиотпрописнепрестанувадаважисонеговото

неприменување,памакартоабилоиодложнапримена,иостанувавосиласедодекане

бидеукинатнанекојодспоменатитеначини.

Нодавидиме,доколкуседозволииприфативаквиотправенпринципкогатојбисе

применилнаостанатитеуставниодредбикакотоаќесереализиравопраксапрекупримери.

Например,Собраниетосогласночлен68одУставотнаден31.12.2016годинадонел

републичкибуџетизавршнасметканабуџетот,папредвиделдекаваквиотопштактќе

стапинасиласоденотнаобјавувањевоСлужбенвесникнаРепубликаМакедонија,аќесе

применуваод15.05.2489година,папонатаму,наден25.05.2016годинаСобранието

избралоВладанаРепубликаМакедонија,пасотојсвојопштактпредвиделодекаќепочне

дасеприменуваод25.05.2036година,илинаден25.05.2016годинаСобраниетогиизбрало

ситесудиинаУставниотсудпасоодлукатазаизборпредвиделдекаќесеприменуваод

25.05.2116година.

ИлинапримерПретседателотнаРепубликаМакедонијасогласночлен84од

УставотнаРепубликаМакедонијаприопределувањенамандаторотзасоставнаВладата

наРепубликаМакедонијадаопределидекатакватанеговаодлукадонесенанаден

25.05.2016годинаќесеприменуваод25.05.2020година.

Илинапример,ВладатанаРепубликасогласночлен91одУставотнаРепублика

Македонијаприпризнавањенадржаваиливладанаден25.05.2016годинадапредвиди

декавакватанејзинаодлукаќесеприменуваод25.05.2916година.Илиприподнесувањена

оставканачленнавладаилицелатавлададасеодложиприменатанаоставкатадодека

РепубликаМакедонијанестанечленканаЕвропскатаунија,итн.

Тоаштосодаденитепримериправнитесостојбинесеслучилеилјадниципати

досегавореалноста,незначидекаидекасосигурностнемаданастанат.Прашањетово

таковслучајекојќејазаштитиправнатасигурностнаграѓанитеиќегоограничи

самоволиетонаорганитенадржавнатавластдадонесуваатодлукисонивнаприменапо

своесопственонаоѓање,памакарбилотоаисополитичкиконсензус.

Порадиваквитенелогичнииасурдниуставноправнисостојбиикризивокоиби

можеладазападнеРепубликата,уставотворецотсодонесувањетоначленот52одУставот

говоспоставилнаеденконкретенначинначелотонавладеењенаправото,игоограничил
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самоволиетоиарбитрерностанаорганитенадржавнатавласт.

Така,членот52одУставотгласи:Законитеидругитепрописисеобјавуваатпредда

влезатвосила.

Законитеидругитепрописисеобјавуваатво„СлужбенвесникнаРепублика

Македонија”најдоцнаворокодседумденаодденотнанивнотодонесување.

Законитевлегуваатвосиланајраноосмиотденодденотнаобјавувањето,апо

исклучок,штогоутврдуваСобранието,соденотнаобјавувањето.

Законитеидругитепрописинеможатдаимаатповратнодејство,освенпоисклучок,

вослучаикогатоаепоповолнозаграѓаните.

ОдоваауставнанормаможесосигурностдасезаклучидекаУставотнаРепублика

Македонијанеразликувастапувањеодносновлегувањевосиланазаконилидругпропис,

одеднастранаипочетокнанивнаприменаоддругастрана.Спореднаведенатауставна

одредбапочетокотнаприменаназаконитееистиотвременскимоментнавлегувањена

силаназаконитеидругитепрописииеденистправенинститут.

Споредтоазаклучокотедеказаконитевлегуваатвосиланајраноосмиотденод

денотна објавувањето,а по исклучок,што го утврдува Собранието,со денотна

објавувањето,додекадругипрописивлегуваатвосиласонивнотообјавувањево“Службен

весникнаРепубликаМакедонија”,азадолжителнотребабидатобјавенинајдоцнаворокод

седумденаодденотнанивнотодонесување.

ОчигледноодсодржинатанаоспоренитеОдлуказараспуштањенаСобраниетона

РепубликаМакедонија(СлужбенвесникнаРепубликаМакедонија3/2016)иОдлуказа

изменување на Одлуката за распуштање на Собранието на Република Македонија

(СлужбенвесникнаРепубликаМакедонија33/2016)тиесевоспротивностначлен52од

Уставот,на член 51 од Уставот,а од причина што имаатдиректно влијание на

функционалностанаорганизацијатанадржавнатавласт,иститесевоспротивностсочлен

8став1алинеја3одУставот,гозагрозуваатвладеењетонаправотокакотемелнавредност

науставниотпоредокивоопштоправнатасигурностнаграѓаните.

Одлуките за помилување – без спроведување на постапка донесени од

ПретседателотнаРепубликаМакедонијаобјавенивоСлужбенвесникнаРепублика

Македонија72/2016одаспектнаначиноткакоседонесенисеуставниизаконити.

Меѓутоа,имајќигопредвидчленот1одЗаконотзапомилувањекадеепропишано

дека Претседателот на Република Македонија дава помилување на поименично

определенилицазакривичниделапредвиденисозаконинаРепубликаМакедонија,

согласносоодредбитенаКривичниотзакониодредбитенаовојзакон,можедасезаклучи

декапомилувањеседаванаопределенолицевоврскасостореноконкретнокривичнодело

иликонкретнаосуда.Одлукатазапомилувањеспоредтоанеможедасеоднесувана

ослободувањеодгонењенанекоелицевоопшто,закоибилосторенинеодреденикривични

дела,илизаиднидела,заштовотојслучајбисеповредилоначелотоназаконитосткако

основноначелонакривичнотоправоичленот14одУставотнаРепубликаМакедонијаиби

значелопречекорувањенауставнитеовластувањаипризнавањенаапсолутенимунитетна

тоалице.

ВосекојаодоспоренитеодлукивоточкаIсенаведенисамопоименичноопределени

лицанонеикривичнитеделазакоиседаваослободувањетоодгонење,соштосе

всушностсенадминуваатуставнитеовластувањанапомилувањетоиседаваапсолутен

имунитетнапоименичноопределенителицавоодлуките,штогиправинеуставнии

незаконити.

Истотака,восекојаодовиеодлукивоточкаIIенаведенодека:"Овааодлука

влегувавосилаодденотнадонесувањето,аќесеобјавиво"СлужбенвесникнаРепублика

Македонија", штоспореднивнатасодржинасеспротивниначлен52одУставотна
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РепубликаМакедонијаначлен51одУставот,асосамототоаиначлен8став1алинеја3,

гозагрозуваатвладеењетонаправотокакотемелнавредностнауставниотпоредокисе

неуставниинезаконити.

Законотзајавнообвинителствозагонењенакривичниделаповрзаниикои

произлегуваатодсодржинатананезаконскотоследењенакомуникациитеевоспротивност

сочлен8став1алинеја3,член51ичлен106одУставотнаРепубликаМакедонија.

Вочлен106одУставотепропишанодекаЈавнотообвинителствоеединствени

самостоендржавенорганкојгигонисторителитенакривичниделаинадругисозакон

утврдениказнивиделаивршиидругиработиутврденисозакон.АМАНДМАНXXXЈавното

обвинителствогивршисвоитефункцииврзоснованаУставотизаконитеимеѓународните

договориратификуванивосогласностсоУставот.Функцијатанајавнотообвинителствоја

вршатЈавниотобвинителнаРепубликаМакедонијаијавнитеобвинители.Надлежноста,

основањето,укинувањето,организацијатаифункционирањетонајавнотообвинителствосе

уредувасозаконштоседонесувасодвотретинскомнозинствогласовиодвкупниотброј

пратеници.ЈавнитеобвинителигиизбираСоветотнајавниобвинителибезограничување

натраењенамандатот.

Спореднаведенатауставнаодредбапроизлегувадекајавнотообвинителствое

единственорган,којепредвидендафункциониранатрајнаоснова,чијанадлежност

основање,укинување,организацијаифункционирањетосеуредувасозаконштосе

донесувасодвотретинскомнозинствогласовиодвкупниотбројпратеници.

Законотзајавнообвинителствозагонењенакривичниделаповрзаниикои

произлегуваатодсодржинатананезаконскотоследењенакомуникациитесочлен1

воспоставувапаралелнојавнообвинителство,нокоетребадафункциониранапривремена

основаитоазапериододпетгодинииможедасепродолжуваеднашгодишносоодлука

донесенасодвотретинскомнозинствоодпратениците.Споредтоацелиотзаконево

спротивностсочлен106,член51ичлен8став1алинеја3одУставотнаРепублика

Македонија.

СпоредсетогоренаведенобарамодУставниотсуднаРепубликаМакедонијада

поведепостапказаоценувањенауставностаизаконитостанаситеоспорениодлуки,и

уставностнаоспорениотзакон,покојасогласночлен70одДеловникотнаУставниотсудна

РепубликаМакедонијадагипоништиситеоспоренипрописисоовааиницијатива,соцелда

оневозможииститедапредизвикаатправнипоследици.


