ПРАВНА АНАЛИЗА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД СПРОВЕДЕНИТЕ
ПОСТАПКИ ЗА ПОРАМНУВАЊЕ И ПОВЕДЕНИТЕ ПРЕКРШОЧНИ ПОСТАПКИ
ПРОТИВ РАДИОДИФУЗЕРИТЕ
(во периодот од 01-ви јануари до 30-ти јуни 2013 година)

I.

Вовед

Советот за радиодифузија на Република Македонија како независно
регулаторно непрофитно тело во областа на радиодифузијата, покрај другите
овластувања во областа на радиодифузијата, има овластувања и можност да
поднесува барања за поведување прекршочни постапки пред надлежните
судови против радиодифузерите за:
- прекршоци предвидени во Законот за радиодифузната дејност
(„Службен весник на Република Македонија”, бр.100/05, 19/07, 103/08, 152/2008,
06/10, 145/10, 97/11, 13/12, 72/13), во случаи кога сторените повреди се од таков
карактер или се сторени под такви околности од кои јасно произлегува дека
целта на казнувањето нема да се постигне со изрекување на една од мерките
кои се предвидени во член 38 од Законот за радиодифузната дејност
и
- прекршоци предвидени во Изборниот законик (Пречистен текст)
(“Службен весник на Република Македонија” бр.54/11) и Законот за изменување
и дополнување на Изборниот законик („Службен весник на Република
Македонија” бр.142/12, 31/13, 34/13), сторени од страна на радиодифузерите за
време на избори, односно од денот на распишувањето на изборите до
завршувањето на гласањето на денот на одржувањето на изборите.
II.

Прекршочни постапки

II.1. Советот за радиодифузија на Република Македонија во периодот од
месец јануари до месец јуни 2013 година, нема спроведено постапка за
порамнување односно нема поднесено барања за поведување прекршочна
постапка пред надлежен суд, против радиодифузерите за повреди на Законот
за радиодифузната дејност.
Имено, со оглед на видот и тежината на стореното прекршување на
одредбите од Законот за радиодифузната дејност од страна на
радиодифузерите, Советот одлучил за констатираните повреди на Законот, на
радиодифузерите да им изрече една од мерките кои се предвидени во член 38
од Законот за радиодифузната дејност, со што ќе се постигне целта на
казнувањето.
II.2. Советот за радиодифузија на Република Македонија во периодот од
месец јануари до месец јуни 2013 година, за време на Локалните избори во
2013 година во Република Македонија, за констатираните прекршувања на
Изборниот законик (Пречистен текст) (“Службен весник на Република
Македонија” бр.54/11) и Законот за изменување и дополнување на Изборниот
законик („Службен весник на Република Македонија” бр.142/12, 31/13, 34/13) и
Правилникот за рамноправен пристап во медиумското претставување за време
на изборната кампања бр.01-1597/1 од 21.04.2011 година („Службен весник на
Република Македонија”, бр.60/11), заклучи да се спроведат вкупно 41
(четириесет и една) постапка за порамнување пред поднесување на
барање за поведување прекршочна постапка пред надлежниот суд.
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Графички приказ на прекршувањата во текот на изборната
кампања поради непочитување на Правилникот за рамноправен
пристап во медиумското претставување за време на изборната
кампања, за време на Локалните избори во 2013 година

Слика бр.1. Графички приказ на прекршувањата во текот на изборната
кампања поради непочитување на Правилникот за рамноправен пристап во
медиумското претставување за време на изборната кампања, за време на
Локалните избори во 2013 година

III. Постапки за порамнување
Врз основа на одредбите содржани во член 178-а од Изборниот
законик, а во согласност со одредбите од Законот за прекршоците, Советот за
радиодифузија на Република Македонија е обврзан пред поднесувањето на
барање за поведување прекршочна постапка пред надлежниот суд, да
спроведе постапка за порамнување.
Од вкупно 41 (четиреиесет и една) спроведена постапка за
порамнување пред поднесувањето на барањата за поведување прекршочна
постапка, за време на Локалните избори 2013 година, за повреди сторени на
одредбите на член 75 став 3 и став 5 од Изборниот законик, Законот за
изменување и дополнување на Изборниот законик и Правилникот за
рамноправен пристап во медиумското претставување за време на изборна
кампања:
- 22 (дваесет и две) постапки за порамнување завршија успешно, и
- 19 (деветнаесет) постапки за порамнување не завршија успешно.
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Графички приказ на исходот од постапките за порамнување, за
време на Локалните избори во 2013 година
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Слика бр.2. Графички приказ на исходот на постапките за порамнување, за
време на Локалните избори во 2013 година

III.2. Ефекти од постапките за порамнување
Со оглед на фактот дека повеќе од една половина од спроведените
постапки за порамнување завршиле успешно, може да се оцени дека
порамнувањето како постапка која и претходи на поведувањето
прекршочна постапка пред надлежниот суд, ја постигнала својата цел и го
оправда своето постоење, а со тоа се придонесе и да се намали бројот на
предметите пред судовите што може да влијае врз зголемувањето на
ефикасноста на судовите.
Ефектот од 22-те постапки за порамнување кои завршија успешно, се
состои во тоа што радиодифузерите во утврдениот рок од 8 дена од приемот на
платниот налог, ги платиле глобите на сметката на Буџетот на Република
Македонија, врз основа на издадениот Платен налог од страна на Советот за
радиодифузија, и на тој начин постапката завршува пред Советот.
Податоци за успешно спроведените постапки за порамнување наведени
се во табеларниот преглед кој се доставува како Прилог 1 кон оваа анализа.
IV. Поднесени Барања за поведување на прекршочни постапки
IV.1. Имајќи предвид дека 19 (деветнаесет) постапки за порамнување
не завршија успешно, до надлежните судови поднесени се барања за
поведување на прекршочна постапка до надлежните судови во Република
Македонија,
Податоци за поднесените барања за поведување на прекршочна
постапка наведени се во табеларниот преглед кој се доставува како Прилог 2
кон оваа анализа.
Од поднесените 19 (деветнаесет) барања за поведување на прекршочна
постапка до надлежните судови во Република Македонија, од Советот за
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радиодифузија за време на изборната кампања од Локалните избори во 2013
година:
- 9 (девет) прекршувања се однесуваат на член 75 став 3 од
Изборниот законик, Законот за изменување и дополнување на
Изборниот законик, и член 22 став 1 од Правилникот (констатирано е
емитување платено политичко рекламирање кое што е подолго од 15
минути на еден реален час и повеќе од 10 минути на еден реален час за
еден учесник во изборната кампања, или само повеќе од 10 минути на
еден реален час за еден учесник во изборната кампања),
- 3 (три) прекршувања се однесуваат на член 75 став 3 од Изборниот
законик, Законот за изменување и дополнување на Изборниот
законик, и член 27 од Правилникот (констатирано е емитување
платено политичко рекламирање во посебните информативни
програми),
- 1 (едно) прекршување се однесува на член 75 став 3 од Изборниот
законик, Законот за изменување и дополнување на Изборниот
законик, и член 7 од Правилникот (констатирано е емитување реклами
финансирани од буџет на општина),
и
- 6 (шест) прекршувања се однесуваат на член 75 став 5 од
Изборниот законик и Законот за изменување и дополнување на
Изборниот законик, а во согласност со член 6 став 1 точка 3 од
Правилникот
за
рамноправен
пристап
во
медиумското
претставување за време на изборна кампања (констатирано е не
обезбедување рамноправен пристап во изборното медиумско
претставување за време на изборната кампања на сите учесници во
изборниот процес, во периодот од 04-ти март до 22-ри март 2013 година
(прв круг), и (втор круг) во периодот од 27- ми март до 5-ти април 2013
година, за време на изборната кампања на Локалните избори во 2013
година).
IV.2. Ефекти од поднесените Барања за поведување на прекршочни
постапки
Од вкупно 19-те поднесени барања за поведување прекршочни постапки
до надлежните судови во Република Македонија, до денот на подготвувањето
на оваа анализа:
- 4 (четири) прекршочни постапки се завршени со донесена првостепена
пресуда, и
- 15 (петнаесет) прекршочни постапки се во тек пред судовите.
IV.3. Анализа на прекршувањата
Советот за радиодифузија на Република Македонија во периодот од
1-ви јануари до 30-ти јуни 2013 година, одлучи да поведе вкупно 41
(четириесет и една) прекршочна постапка односно да се спроведат постапки
за порамнување пред поднесувањето на барањето за поведување прекршочна
постапка, и тоа сите 41 (четириесет и една) за повреди на Изборниот
законик и Правилникот за рамноправен пристап во медиумското
претставување за време на изборната кампања, за време на Локалните
избори во 2013 година, и ниту една за повреди на Законот за
радиодифузната дејност.
За време на Локалните избори во 2013 година, како чести повреди во
текот на изборната кампања, од вкупно 41 (четириесет и едно)
прекршувањe, на член 75 став 3 и член 75 став 5 од Изборниот законик,
Законот за изменување и дополнување на Изборниот законик, и одредбите на
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Правилникот за рамноправен пристап во медиумското претставување за време
на изборната кампања, се издвојуваат следните:
- 24-те (дваесет и четирите) прекршувања на член 75 став 3 од
Изборниот законик, Законот за изменување и дополнување на Изборниот
законик и членот 22 став 1 од Правилникот за рамноправен пристап во
медиумското претставување за време на изборната кампања, сторени во
емитување повеќе од 15 минути платено политичко рекламирање на еден
реален час при што за еден организатор на изборна кампања се издвоени
повеќе од 10 минути или само констатирано емитување повеќе од 15 минути
платено политичко рекламирање на еден реален час;
8-те (осумте) прекршувања на член 75 став 5 од Изборниот
законик, Законот за изменување и дополнување на Изборниот законик и
член 6 став 1 точка 3 од Правилникот за рамноправен пристап во
медиумското претставување за време на изборната кампања, се состојат во
необезбедување рамноправен пристап во изборното медиумско претставување
за време на изборната кампања на сите учесници во изборниот процес,
односно не овозможување избалансирано покривање на изборите во сите
облици на изборно медиумско претставување;
6-те (шесте) прекршувања на член 75 став 3 од Изборниот законик,
Законот за изменување и дополнување на Изборниот законик и членот 27 од
истиот Правилник, се сторени во емитување платено политичко рекламирање
во посебните информативни програми, и
3-те (три) прекршувања на член 75 став 3 од Изборниот законик,
Законот за изменување и дополнување на Изборниот законик и членот 7 од
истиот Правилник се сторени во емитување реклами финансирани од Буџетот
на Република Македонија или буџетите на општините.
Графички приказ на постапките за порамнување пред поднесување на
барања за поведување прекршочна постапка пред надлежниот суд, за
време на изборната кампања од Локалните избори 2013 година

Слика бр.3. Графички приказ на постапките за порамнување пред поднесување на барања за
поведување прекршочна постапка пред надлежниот суд, за време на изборната кампања од
Локалните избори 2013 година
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V. Искуство од поднесените
прекршочни постапки

Барања

за

поведување

на

Во текот на досегашните судските процеси од страна на судиите
потенциран е квалитетот на формално‐правната содржина на барањата за
поведување на прекршочна постапка поднесени од Советот за радиодифузија,
како и дека е забележително квалитетното обезбедување на доказниот
материјал што овозможуваше ефикасно завршување на прекршочните
постапки.
Со оглед на потребниот временски период за судското процесирање на
барањата за поведување прекршочни постапки поднесени во 2013 година, во
прекршочните одделенија на надлежните судови во Република Македонија, од
досегашното искуство од спроведените прекршочни постапки пред судовите во
2013 година, се покажува дека преовладува тенденцијата на изрекување глоби
кои гравитираат кон законски пропишаниот минимум со примена на
олеснителните околности предвидени во Законот за прекршоците.
Досегашното искуство зборува дека во судските прекршочни постапки,
можно е да се случи и да дојде до избегнување на казната во случај кога
поради убедувањето на предметниот судија се одлучува на обвинетите да им
биде изречена судска опомена.
VI.

Ефекти од спроведените судски постапки со анализа на
измените на Законот за прекршоците и очекувањата од
тие измени

Искуството од спроведените прекршочни постапки пред надлежните судови,
покажува дека преовладува тенденцијата на изрекување глоби кои гравитираат
кон законски пропишаниот минимум со примена на олеснителните околности
предвидени во Законот за прекршоците.
Меѓутоа, по стапувањето во сила на Законот за изменување и дополнување
на Законот за прекршоците („Службен весник на Република Македонија”
бр.51/2011), според која “кога прекршокот е сторен под особено олеснувачки
околности, а со закон е пропишана минимум глоба, глобата може да се ублажи
за една третина од минимум пропишана глоба”, се покажува постепена
тенденција на напуштање на востановената пракса кај судовите за изрекување
глоби кои гравитираат кон законски пропишаниот минимум.

12.07.2013 година
СЕКТОР ЗА ПРАВНИ РАБОТИ
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