
 

 

 

ГОДИШЕН СОСТАНОК НА ЕВРОПСКОТО ЗДРУЖЕНИЕ НА СУДИИ 

  9-11 Мај 2019 година во Копенхаген , Данска 

 

ВОВЕД:  

Судијата Бетим Јахја како преставник на Здружението на судии на Р.Северна Македонија 

присуствуваше на одржаниот годишен состанок на Европското здружение на судии како 

регионална група во рамките на Meѓународното здружение на судии , од 9-11 Мај 2019 

година , Копенхаген , Данска. 

Ден 1 , Четврток 09.05.2019 година . 

Во 16.30 часот, по поздравното обраќање на претседателот на Данското здружение на 

судии  започна конференцијата на тема: Политиката и судовите - однос кој се менува ? 

Свои излагања на темата имаа судии  , пратеник на Данскиот парламент, преставник на 

Amnesty International - Данска, професори и претседателот на Европското здружение на 

судии Mr. José Matos  од Португалија кои на еден рафиниран начин ја претставија 

глобалната тенденција на популистичките политики насочени кон загрозување на 

независноста на судството и владеењето на правото, истакнувајќи ја притоа и клучната 

улога на судиите, судството и Здруженијата на судии во одбрана на независноста на 

судството   како основен предуслов за функсионирањето на демократијата во современите 

општества . 

Ден 2, Петок 10.05.2019 година. 

Во 9,30 часот започна генералното собрание со констатирање и повикување на присутните 

членки при што по барање на претседателот на ЕЗС се пристапи кон презентирање на 

новите делегати меѓу кои се претстави и преставникот на Здружението на судии од 

Р.Северна Македонија. Потоа се пристапи кон усвојување на записникот од состанокот во 

Маракеш за да потоа се пристапи кон презентирање и усвојување на извештајот на 

претседателот . Како следна точка беше презентиран извештај за состојбата на судството 

во Полска и беше едногласно усвоена резолуција за состојабата во Полска. Исто така беше 

претставен и извештајот на работната група за состојбата на членките на Европското 

здружение на судии со нагласок на состојбата на Унгарија. Беше претставен и усвоен 

извештајот на работната група наречен „Ways to Brussels“ која има за цел, да ги 

мониторира легислативнити иницијативи и решенија на институциите на Европската 



унија кои би имале влијание врз судството на членките . Беа претставени и информации за 

состојбата на судството во конкретните членки. Беа расправани и предложените 

амандмани за измена на дел од статутот на Меѓународното здружение на судии но истите 

не беа усвоени.  Во продолжение беше презентирана и состојбата на судството во Турција 

и превземените активности од страна на ЕЗС како и потребата од продолжување на 

функсионирање на солидарниот фонд за подршка на судиите во Турска и потребата од 

афирмирање на постоењето на фондот со цел да се собираат повеќе средства од судиите  .  

Имавме чест да на собранието се обрати г-ѓа Margrethe Vestager, ЕУ комисионер за 

конкуренција за темата Владеење на правото. И на крај беше претставен и наредниот 

состанок на ЕЗС кој ќе се одржи во Порто , Португалија, пролет 2020 година. Со тоа 

заврши работниот дел од генералното собрание. 

Во вечерните часови го посетивме Данскиот парламент. 

Ден  3 , 11.05.2019 година, 

Во 11 часот го посетивме Врховниот суд на Данска , при што имавме и презентација од 

страна на професор од правниот факултет од Копенхаген за основањето на овој суд и 

неговата улога  низ историјата и сегашноста  во Данскиот политички и правен систем. 

ЗАКЛУЧОК 

Присуството на годишните состаноци на Европското здружение на судии и 

Меѓународното здружение на судии се од исклучително значење и за нашето Здружение 

на судии бидејќи со ваквото учество се профилираме и во регионално и меѓународно ниво 

како сериозно здружение која има за цел вистински да се бори за заштита на заедничките 

вредности како што се независноста на судството и владеењето на правото. Ваквите 

настани претставуваат исклучителна можност да се презентираа и состојбата на судството 

во нашата држава а притоа да се користи и за афирмација на нашите активности и заложби 

во правец на заштита на независноста на судството која е основен предуслов за 

остварување на судиската функција како и заштита на основните човекови слободи и 

права. 

 

14.05.2019 година 

Тетово                                                                                                                                 Судија 

м-р Бетим Јахја 


