
* Содржината е единствена одговорност на авторите и на грантистот и на ниту еден начин не може да се смета дека ги изразува гледиштата и ставовите на
Фондацијата Отворено општество-Македонија.

При оценка на почитувањето на временската рамка утврдена со Стратегијата за реформи во правосудството (2017-2022) и Акциониот план кон истата, 
организациите вклучени во овој проект ги земаа во предвид следните параметри: дали носителите на одлуки (Министерства, Влада на РСМ и Собрание на РСМ) ги 
почитувале поединечните и крајните роковие зададени за секоја фаза од процесот на носење на законските измени и новите закони опфатени со Стратегијата и 
Акциониот план. Ниту еден од законите кои организациите ги следеа во овој период не беше донесен во предвидениот краен рок, ниту пак беа испочитувани 
роковитероковите утврдени за секоја фаза поединечно. Од сите мониторирани закони донесени се само Законот за измени и дополнувања на Законот за Академија за судии 
и јавни обвинители (Службен весник на РСМ, бр. 163 од 4.9.2018 година), Законот за измени и дополнувања на Законот за кривична постапка и Закон за измени и 
дополнувања на Законот за јавно обвинителство (Службен весник 198/18 од 31.11.2018). Законот за бесплатна правна помош беше усвоен од Владата на РСМ и беше 
поднесен до Собранието на РСМ но врз основа на спроведена јавна расправа во Собранието на РСМ, во март 2018 година Владата го повлече заради одредени 
недостатоцинедостатоци на истиот, а повторно започна со нов процес на ПВР на 12.11.2018 година. Поради тоа организациите во овој квартален период на следењето на 
реформите нотираат дека временската рамка утврдена со Стратегијата за реформи во правосудството (2017-2022) не се почитува како за поединечните така 
и за крајните рокови за донесување на мониторираните закони.

Овој извештај произлегува од проектната активност „Квартално прибирање на податоци за статусот на спроведувањето на мерките и активностите од 
Акцискиот план на Стратегијата од надлежните тела/органи (пристап до јавно објавените информации и документи и слободен пристап до информации од јавен 
карактер)-А.2.1, во рамките на од проектот „ЗА ПРАВДА“ (FOR JUSTICE)– заедничка акција за следење на судските реформи и застапување за нивно спроведување, кои 
беа спроведени во вториот извештаен период, поточно во периодот од декември 2018 до март 2019 година.

 
СогласноСогласно утврдената Метедологија за овој проект, организациите го следеа спроведувањето на Стратегијата во однос на почитувањето на временската рамка 

утврдена со Акцискиот план, транспарентноста на процесот, нивото на вклученост на засегнатите страни и граѓанскиот сектор и имплементацијата на донесени 
закони . Согласно оваа методологија беа следени следниве закони: Законот за кривична постапка, Законот за јавно обвинителство, Кривичниот Законик, Законот за 
Академија за судии и јавни обвинители, Законот за судовите, Законот за Судскиот совет на РСМ, Закон за Советот на јавни обвинители, Законот за адвокатура, 
Законот за бесплатна правна помош, Законот за нотаријат, Законот за извршување, Законот за управните спорови и Законот за прекршоците. Законот за бесплатна правна помош, Законот за нотаријат, Законот за извршување, Законот за управните спорови и Законот за прекршоците. 

Генерално, за овој извештаен период, во однос на погоре утврдените параметри, може да се заклучи дека целиот процес на спроведување на 
Статегијата и Акцискиот план беше делумно транспарентен, вклученоста на засегнатите страни и граѓанскиот сектор беше исто така делумна, додека 
првично зададената временска рамка за донесување на 13 од мониторираните закони не е испочитувана, односно беше пречекорена временската рамка во 
постапките за сите.

Напоменуваме дека иако за поголем дел од законите кои беа следени во овој период (9) процесот беше транспарентен и инклузивен, од причина што 
исклучително важни и системски закони се носат или беа донесени во делумно односно нетранспарентен процес, генералната оценка е дека реформите се 
делумно транспарентни.
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    Во овој период организациите нотираа донесување на 6 (шест) закони за измени и дополнувања и тоа:

1)  Законот за измени и дополнувања на Кривичниот Законик: 
            Измените и дополнувањата на Кривичниот Законик беа донесени на крај на декември 2018 година, а стапија на сила во јануари 2019 година. Организациите 

од оваа заедничка акција предупредија дека некои од измените може да доведат до ублажување на казнувањето за одредени дел, а во пракса тоа и се случи, кога 
Апелациониот суд им ја намали казната на обвинетите во предметот „Труст“. Од друга страна измените и дополнувањата на КЗ кои се однесуваат на поефикасно 
гонење и казнување на кривичните дела од омраза, во пракса нема податок дали и како се применуваат, бидејќи органите на прогонот сеуште не се доволно 
информирани и запознаени со овие позитивни промени.

2)2)  Законот за измени и дополнувања на Законот за судови: 
      Законот заизмени и дополнувања на Законот за судови е донесен од страна на Собранието на РСМ на 4 март 2019 година. До моментот на изготвување на овој 

извештај Претседателот на државата не го потпиша Указот за прогласување на овој Закон за изменување и дополнување на Законот за судовите и со тоа истиот сè 
уште не е објавен во Службен весник и не е стапен во сила.

3)  Закон за управен спор:
            Законот за управен спор е донесен од страна на Собранието на РСМ на 4 март 2019 година.  Претседателот на РСМ одби да го потпише указот за прогласување 

на Законот за управните спорови. Законот за управните спорови ќе стапи на сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Северна 
Македонија", а ќе отпочне да се применува една година од денот на влегувањето во сила.

4)  Закон за прекршоците:
          Законот за прекршоците е донесен од страна на Собранието на РСМ на 4 март 2019 година.  И овој закон исто како и претходните два закона, Претседателот 

на РСМ одби да го потпише указот за прогласување.  Законот за прекршоците ќе стапи на сила веднаш по неговото објавувањето во "Службен весник на Република 
Северна Македонија".

5)  Закон за изменување и дополнување на Законот за извршување:
          Овој закон беше донесен на 18 декември 2018, 10 месеци по истекот на рокот, влезе во сила 8 ден по објавување во Службен весник, во февруари донесени се 

подзаконските акти кои се ја регулираат тарифата на извршителите и начинот на полагање на извршителскиот испит. Сепак, сеуште е рано да се измерат ефектите 
од неговата примена и имплементација во пракса.

6)  Закон за изменување и дополнување на Закон за нотаријат:
     Овој закон беше донесен на 18 декември 2018, 10 месеци по истекот на рокот, исто како и за Законот за извршување, сеуште е рано да се процени неговата 

имплементација во пракса

* Важно е да се напомене дека за поголем дел од мониторираните закони во Акциониот план како краен рок беше предвиден месец септември 2018 година, кој 
рок не се испочитува делумно и поради политичките процеси кои се одвиваа во исто време (преговорите за решавањето на спорот со Грција, потпишувањето на 
Договорот од Преспа, распишувањето и кампањата за Референдумот 2018). Заради овие политички процеси Владата на РСМ предложи нов т.н. План 18 со кој план се 
утврдија нови рокови за законите опфатени со Стратегијата и Акциониот план, така што се пролонгираа роковите до Мај 2019 година. Меѓутоа и покрај тоа што за 
делдел од законите со Планот 18 имаше пролонгирање на роковите за нивно донесување, сепак одредени закони како Законот за кривична постапка и Законот за Јавно 
обвинителство не се донесени.
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