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Цитати од Извештајот на Европската комисија за 2013 година
СЛОБОДА НА
СУДСКИ СИСТЕМ
ИЗРАЗУВАЊЕ И МЕДИУМИ
`` Постои загриженост за тоа како судовите функционираат во
практика. Ова се однесува на независноста на судството (и целиот
систем за спроведување на законите) како и квалитетот на правдата
во општа смисла.
`` Во однос на независноста постојат наводи за селективна правда,
индиректен политички притисок, пресуди кои необично се решени
во смисла на нивниот содржински исход или брзината на постапката
како и страв дека содржината на некои пресуди (особено оние од
висок профил или политички сензитивни случаи) има директни
последици врз кариерата на судиите кои одлучуваат во овие случаи.
Фактот дека вакви сомнежи постојат, сам по себе претставува
проблем за независноста на судството и јавната доверба во него.
`` Се уште постои проблем со премногу долготрајни судски процеси,
вклучувајќи ги постојано укинуваните пресуди и враќањата на
постапката на почеток од повисока на пониска судска инстанца.
`` Потребни се поголеми напори за докажување дека секое
одредување на мерка притвор и негово продолжување треба да
бидат во согласност со Европската конвенција за човекови права и
одлуките на Европскиот суд за човекови права во врска со член 5
(право на слобода и безбедност).
`` Бројот на жалби од граѓаните до националните и меѓународните
тела за предолгото траење на постапките останува висок. За да
се реши проблемот потребна е обука, но и суштинска промена во
однесувањето и тоа на ниво на индивидуални судии, но исто така и
на ниво на телата кои го обликуваат развојот на судството, особено
Судскиот совет и Врховниот суд.
`` Сегашниот број на судии (670) е сè уште
поголем за повеќе од 50% од европскиот
просек во однос на бројот на популацијата.
`` Судскиот совет продолжи да ги игнорира законските
барања именувајќи 39 првостепени судии во 2012
година, при што само 4 од нив се дипломци на
Академијата за судии и јавни обвинители (АСЈО), додека во првата
половина од 2013 година именувани се 13 од кои само 1 е дипломец
на АСЈО (законот наложува задолжително 50% н.з.).

50%

УСТАВЕН СУД И ЗАКОНИ
`` Венецијанската комисија искажа загриженост за
отпочнувањето на процесот на лустрација долго
време по почетокот на демократизацијата на
државата, за злоупотребата на политичката, партиската или
идеолошката определба како основ за отворање на постапка
за лустрација, како и поради тоа што со законот се опфатени и
приватни и полу-приватни организации.
`` Нема систематски и транспарентен пристап на законодавната
и извршната власт откако Уставниот суд ќе укине или поништи
некој закон/одредба во законот.

`` Репутацијата на државата за слободата
на медиумите се влоши на домашен и на
меѓународен план.
`` Довербата меѓу медиумите и Владата беше
сериозно нарушена со настаните од 24 декември
2012 година.
`` Продолжува загриженоста за недоволната
транспарентност на Владата во доделувањето на
владините раклами и самоцензурата базирана
на економски притисок врз новинарите и
медиумските сопственици.
`` Останува постојаната загриженост за трошењата
средства за владините раклами, за кои
многумина тврдат дека се насочени
само кон провладините медиуми,
овозможувајќи им сериозна финансиска
предност во одност на останатите на пазарот.
`` ОБСЕ/ОДИХР забележа масовна појава на
злоупотреба на јавни средства за време на
локалните избори 2013 година, а загрижувачки
е неуспехот на надлежните институции да се
спротивстават на оваа појава.
`` Потребни се значајни натамошни
напори за МРТВ да ја исполнува
својата мисија на јавен сервис,
меѓу другото преку балансирано
и плуралистичко известување
(особено по забелешките изнесени од ОБСЕ/ОДИХР
за пристрасно известување од кампањата за
локалните избори 2013 година).
`` Во врска со слободата на изразување, новите
нацрт закони за медиуми и адуио-визуелни
медиумски услуги беа критикувани во фазата
на консултација од некои засегнати страни како
потенцијално погодни за злоупотреба.
`` Извесен број засегнати страни
изразуваат загриженост
дека предложените закони
за медиуми и аудиовизуелни
медиумски услуги можат да бидат
искористени за ограничување на
медиумските слободи.
`` Практиката на АЕК да го користи вишокот средства
за цели кои не се поврзани со развојот на
електронските комуникации продолжува да биде
загрижувачка и да го поткопува авторитетот на
регулаторот.
`` Сè уште има грижи за независноста на СРД.

