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ПРОГРАМАТА НА SIGMА

SIGMA - Support for Improvement in Governance and Management in Central and Eastern
European Countries – (Поддршка за унапредување на администрацијата и менаџментот во
земјите од Централна и Источна Европа) е здружена иницијатива на OECD и Европската унија.
Иницијативата ги поддржува напорите за реформа на јавната администрација во тринаесет
земји во транзиција и, главно, се финансира од Phare програмата на Европската унија.

Организацијата за економска соработка и развој (OECD) е меѓувладина организација на 29
демократски земји со напредна пазарна економија. Нејзиниот центар за соработка со земјите
што не се членки нуди совети и помош во широк спектар на економски прашања за земјите во
транзиција од Централна и Источна Европа и поранешниот Советски Сојуз. Phare обезбедува
финансирање со помош на грантови за поддршка на партнерските држави во Централна и
Источна Европа во оној стадиум во којшто тие веќе имаат преземено обврски за членство во
Европската унија.

Phare и SIGMA ги опслужуваат истите земји: Албанија, Босна и Херцеговина, Бугарија,
Република Чешка, Естонија, Поранешната Југословенска Република Македонија, Унгарија,
Латвија, Литванија, Полска, Романија, Словачка и Словенија.

Основана во 1992 год., SIGMA работи во рамките на Дирекцијата за јавен менаџмент на
OECD, што обезбедува информации и експертски анализи за јавниот менаџмент на креаторите
на политиките и го олеснува контактот и размената на искуствата меѓу менаџерите на јавниот
сектор. На земјите- кориснички SIGMA им обезбедува пристап до мрежата од искусни јавни
администратори, споредбени информации и технички знаења, поврзани со Дирекцијата за јавен
менаџмент

SIGMA има за цел да:
 им помага на земјите- кориснички во нивната потрага за добро владеење за да се подобри

ефикасноста на администрацијата и да се промовираат приврзаноста на вработените во
јавниот сектор кон демократските вредности, етиката и почитувањето на владеењето на
правото;

 помага во изградбата на домашните капацитети на ниво на централна власт за соочување
со предизвиците на интернационализација и плановите за интеграција на ЕУ.

 ги поддржува иницијативите на Европската унија и на другите донатори за поддршка на
земјите- кориснички во реформите на јавната администрација и придонесува во
координацијата на донаторските активности.

Во целокупното работење иницијативата дава голем приоритет во олеснувањето на
соработката меѓу владите.  Оваа практика обезбедува логистичка поддршка при формирањето
мрежа на вработени во јавната администрација во Централна и Источна Европа, како и нивно
поврзување со колегите од другите земји.

SIGMA работи во пет технички области, и тоа: стратегии за развој на јавната администрација;
носење одлуки, координација и регулатива; планирање на буџетот и распределување на
ресурсите; менаџмент на јавните услуги и ревизија и финансиска контрола. Покрај тоа,
Единицата за информациски услуги ги разделува објавените материјали и on-line материјалите на
теми од јавниот менаџмент.

Copyright OECD, 1998.
Мислењата дадени во оваа публикација не претставуваат службени мислења на
Комисијата, на земјите- членки во OECD и земјите од Централна и Источна Европа што
партиципираат во програмата.
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ПРЕДГОВОР

Овој документ ќе се обиде да ги идентификува стандардите што земјите- кандидати за
прием во Европската унија треба да ги исполнат за нивните јавни администрации бидат на ниво
со земјите- членки на Унијата. Потпирајќи се на работата на SIGMA во реформите на јавната
администрација во земјите од Централна и Источна Европа, посебно во развојот на државната
управа и административната контрола, документот опишува важен дел од основите на
методологијата на SIGMA во проценувањето на способноста на јавните администрации на
земјите што се кадидираат.

Претходната верзија на овој документ е разгледувана во ноември 1998 година, во Виена, на
првиот состанок на шефовите од државните служби во десетте земји што се кандидати за влез
во Европската унија. Овој состанок го иницира проектот на SIGMA, наменет за проценка на
способностите на јавните администрации во тие земји, особено нивниот напредок во развојот
на државната управа. Конечната верзија на документот, пред објавувањето, беше проверена од
учесниците на 10. состанок на SIGMA групата за врска, одржан во Прага од 15 до 16 ноември
1999 година.

Документот го подготви Секретаријатот на SIGMА со господинот Franciscom Cardona,
советник за менаџмент на јавната управа, кој е негов главен автор, но збогатен со дополнителни
информации од независни експерти. SIGMA сака да им се заблагодари на: проф. Denisu
Galliganu, директорот на Центарот за правни студии од Wolfson колеџот, од Оксфордскиот
универзитет во Велика Британија, проф. Jacquesu Zillera од Правниот отсек на Институтот од
Европскиот универзитет во Фиренца, Италија, проф. Jurgen Schwarze, директор на Институтот
за јавно право од Алберт-Лудвиг универзитетот во Фрајбер, Германија и на господинот Jacques
Fourniera, поранешниот член на Conseil d’Etat и сегашен член на Conseil superieur de la
Magistrature во Франција за нивниот непроценлив придонес. SIGMA, исто така, сака да ја
изрази својата благодарност до др. Helmutu Kitschenbergu, поранешниот директор на
Федералната академија за јавна администрација во Германија и др. Wolfgangu Ruschu, предавач
по уставно право на Институтот за јавна администрација во Германија, за нивните корисни
коментари.

Овој документ е објавен под покровителство на генералниот секретар на OECD.

SIGMA-OECD
2 rue André-Pascal, 75775 Paris Cedex 16, France
Tel: (++331) 45 24 79 00; Fax: (++331) 45 24 13 00

e-mail: sigma.contact@oecd.org; http://www.oecd.org/puma/sigmaweb

mailto:sigma.contact@oecd.org
http://www.oecd.org/puma/sigmaweb
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ПРЕГЛЕД

Земјите од Централна и Источна Европа, што се пријавуваат за членство во Европската
унија, мораат да извршат реформа на својата јавна администрација за да ги задоволат
критериумите коишто се договорени во Копенхаген и Мадрид. Повеќето од областите на
владата ги покрива или  на нив влија acquis communautaire (т.е. вкупното законодавство на
европската заедница). Во различните области на acquis целите и содржината на реформите се
сосема јасни. Земјите што се кандидираат треба да го пренесат законодавството од Европската
унија во домашниот правен поредок, а потоа да го имплементираат и да го спроведат.
Тешкотиите и одложувањата, главно, се поврзани со процесот и текот на имплементацијата, и тоа
заради недоволен капацитет.

Не постои acquis communautaire за воспоставување стандарди на хоризонталниот систем на
владеење или националната јавна администрација. Целите и ориентацијата за реформата на
јавната администрација, од аспект на пристапувањето кон Европската унија, токму затоа се малку
одвоени. Сепак, со тек на време меѓу демократските земји е постигнат општ консензус за
клучните компоненти за добро владеење. Овие компоненти ги вклучуваат законските правила -
сигурност, предвидливост, одговорност и транспарентност, како и техничката, т.е. управувачката
способност, организациската способност и учеството на граѓаните. И покрај недостатокот на
acquis communautaire, овој консензус донесе принципи за јавната администрација што ги
применуваат државите- членки на Европската унија со различни правни традиции и различни
системи на владеење. Со тек на време овие принципи се дефинирани и прочистени, главно, преку
одлуките на националните судови, а потоа и преку правосудството на Европскиот суд за правда.

Прифатените принципи на јавната администрација меѓу државите - членки на Европската
унија ги содржат условите на „Европскиот административен простор“(ЕАП). ЕАП во себе
вклучува пакет на единствени стандарди за работа во рамките на јавната администрација што
се дефинирани со закон и спроведени во праксата преку процедурите и соодветните механизми
на одговорност. Земјите што се пријавуваат за прием во Европската унија мораат да водат
сметка за овие стандарди при развојот на сопствената јавна администрација. Иако ЕАП не
претставува продолжување на acquis communautaire, сепак, може да послужи и како водич на
реформите во јавната администрација во земјите што се кандидираат за членство. Во земјите-
членки на Европската унија овие стандарди, заедно со уставните принципи, вообичаено се
вградени или пренесени преку пакет од административни закони, како што се Законот за
управна постапка, Законот за управен спор, Законот за слобода во информирањето и Законот за
државните службеници.

Степенот до којшто земјата- кандидат за членство ги прифаќа овие принципи на јавната
администрација и се придржува до стандардите на ЕАП ја покажува способноста на нејзината
национална јавна администрација ефикасно да ги имплементира acquis communautaire во
согласност со критериумите што Европскиот совет јасно ги истакна во Копенхаген и Мадрид.
Во таа смисла, овој документ ги дава своите општи заклучоци.

Во вториот дел на документот државната администрација е поставена во поширок контекст.
Овој дел на документот има за цел да понуди подобро разбирање на врските меѓу работењето и
менаџментот на службениците во државната служба, од една страна, како и општите принципи
на доброто владеење и административните стандарди што го сочинуваат ЕАП, од друга страна.
Меѓу заклучоците коишто се донесени е наведено  и верувањето дека државните службеници
не се само вработени во државата, туку тие имаат и уставна улога. Заради тоа, всушност, не е
во ред односите меѓу државата и државните институции и нејзините службеници да бидат
регулирани само преку Законот за работни односи.
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ВОВЕД

Членството во Европската унија бара во секоја сфера на административното работење и
индустрискиот сектор на државите- членки да се почитува acquis communautaire. На пример,
доколку националната млечна индустрија, во земјата што се кандидира, се смета дека ќе постои
и по денот на приемот, тогаш таа мора да ги исполни сите барања на acquis. Ако тоа не го
направи, тогаш нема да може да ги извезува своите производи во останатите земји- членки.
Всушност, таа нема да може да тргува и во рамките на својот национален пазар.

Институциите на националната јавна администрација на земјите- членки на Европската унија
го имплементираат и спроведуваат acquis communautaire. За да можат успешно да го направат
тоа, јавната администрација на земјите- кандидати мора да се придржува до општите принципи
на добра управа и да ги исполнува административните стандарди, дефинирани во рамките на
Европската унија. Имплементацијата на acquis во сферата на администрацијата, се разбира,
зависи од способноста и ресурсите во релевантниот сектор – но не само од тоа. Општиот
хоризонтален систем на власта на земјите- кандидати мора, исто така, да ги задоволува
барањата на Европската унија, затоа што тие имаат клучна улога за сигурно функционирање на
целата администрација, вклучувајќи ги и областите на acquis.Успешната имплементација и
спроведувањето потполно зависи од хоризонталните структури на власта и системот, како што
се, на пример, процедурите за административи акции и механизми,  за да се обезбеди дека
работата на државните службеници е во согласност со стандарите на Европскта унија.

Отсуството на општото законодавство на европската заедница, применливо во сферата на
јавната администрација и управното право, претставува проблем за земјите што се кандидираат.
Од земјите што се кандидираат се бара да имаат административен систем и институции на
јавната администрација способни за промена, имплементирање и спроведување на acquis во
согласност со принципот „обврзувачки резултати“(“obligation de resultat”). Земјите што се
кандидираат мораат да ги исполнат критериумите за членство во Европската унија адаптирани
од Европското собрание во Копенхаген, Мадрид и Луксембург. Натаму, напредокот на земјите
што се кандидираат ќе биде мерен според тие критериуми, односно ќе биде претставен во
редовните извештаи на Европската комисија во смисла на „нивна административна и судска
способност за примена на „acquis“,  што значи дека нивниот напредок ќе биде оценуван според
европските административни стандарди.

Во тој контекст, овој документ го опишува Европскиот административен простор (ЕАП) како
посебен дел од законот на европската заедница. ЕАП е метафора со практични импликации за
земјите- членки и вклучува inter alia, принципи на управното право, како пакет критериуми
коишто земјите- кандидати ги применуваат во своите напори да постигнат административна
способност, којашто им е потребна за членство во Европската унија. ЕАП претставува постојан
процес на меѓусебно зближување на националните административни правни системи и
административните практики на државите-членки. На ова зближување влијаат неколку
различни сили, како што се: економските притисоци од поединците и компаниите; заедничките
и постојани контакти меѓу јавните службеници на земјите- членки; и на крај, правосудството на
Европскиот суд за правда.

Иако Уставот и законодавството што следи ги дефинираат општите принципи на законот и
определуваат стандарди за функционирање на администрацијата, судовите се тие коишто ги
прочистуваат тие стандарди, односно го дефинираат степенот на прифатливост на праксата на
јавната администрација од еден случај до друг. Традиционално, пак, стандардите на
функционирањето на администрацијата се дефинирани и пречистувани во рамките на
националните граници на суверените држави.

Тие се производ на националните уставни договори за одлуките на националната
администрација и владеењето на националните судови. Во Европската унија овој процес
станува наднационален и, заради членството, можно е да се бараат заеднички обврзувачки
административни стандарди, коишто се дефинирани од Европскиот суд на правда на ниво на
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Европа, за сите земји- членки.
Сепак, истакнувањето на потенцијалот за омасовување на стандардите на јавната

администрација не значи дека административните институции треба да бидат хомогено
воспоставени во сите земји -членки на Европската унија. Важна е пораката дека, независно од
институционалните договори, националните јавни администрации мораат да ги препознаат
принципите и да ги прифатат стандардите коишто се заеднички за сите земји- членки на
Европската унија.

Овој документ ги опишува принципите на административното право, дефинирани од
Европскиот суд за правда, кој всушност ги постави стандардите на јавната администрација.
Оттука, неговата цел се состои во: прво, да ги дефинира и обезбеди критериумите коишто ќе
дадат насока за реформите на јавната администрација во земјите коишто се кандидираат; второ,
обезбедува критериум според коишто се мери напредокот; трето, основната цел на овој
документ е да им се помогне на земјите- кандидати да ги исполнат критериумите за јавната
администрација од Копенхаген и Мадрид.
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I. ПРИНЦИПИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ПРАВО И
ЕВРОПСКИОТ АДМИНИСТРАТИВЕН ПРОСТОР

1. Принципи на административното право
Иако објаснувањата и концептите на административното право (Verwaltungsrecht, droit

administratif) се различни од еден до друг национален систем, може да се даде заедничка
дефиниција на административното право, како збир на принципи и правила коишто се
однесуваат на организирање и менаџирање на јавната администрација и на односите меѓу
администрацијата и граѓаните1.

Принципите на административното право, воспоставувањето на стандардите и однесувањето
на државните службеници, обично, се јавуваат во сегменти од различните делови на
законодавството, од Уставот до повисоките различни закони на Парламентот и посебни делови
од делегираното законодавство, како и вообичаеното право на судовите, коишто се занимаваат
со парници од администрацјата. Ова е случај, меѓу другото, и со земјите како што се: Белгија,
Франција, Грција, Ирска и Велика Британија. Други земји усвоиле општа кодификација на
управната постапка што ги собира и се обидува да ги систематизира повеќето од овие
принципи. Таков е случајот со Австрија(од 1925), Бугарија (1979), Данска (1985), Германија
(1976), Унгарија (1957), Холандија(1994), Полска (1960), Португалија (1991) и Шпанија (1958).

Овие административни принципи не се само идеи засновани на добра волја, туку тие се
вградени во институциите и административните процедури на сите нивоа. Работниците во
јавниот сектор се обврзани со закон да се придржуваат на овие правни принципи, коишто мора
да бидат поддржани од независни тела за контрола, судски системи и прописи, контрола од
Парламентот со можност за сослушување на поединци и правни лица и нивно обештетување.

Европскиот суд, во областа на правото на европската заедница, дефинирал голем број
принципи на административното право, повикувајќи се на општите правни принципи на
административното право што се заеднички за земјите- членки. Посебно важни принципи,
презентирани во правосудството на Европскиот суд за правда, коишто сите земји -членки
мораат да го применат на домашен терен кога го применуваат законот на Европската унија,
меѓу другите, се: легислативен принцип на администрацијата, принципи на пропорционалност,
правна сигурност, заштита на легитимните очекувања, недискриминација, право на
сослушување и донесување одлука во административна постапка, привремени мерки, фер
услови за пристап на поединецот до управните судови, бездоговорна одговорност на јавната
администрација2.

Доколку се направи обид да се систематизираат главните принципи на административното
право, што се заеднички кај запоадноевропските земји, тогаш можат да се дефинираат следниве
групи: 1) сигурност и предвидливост (правна сигурност); 2) отвореност и транспарентност; 3)
одговорност; и 4) ефикасност и ефективност.

Од наведените, пак, можат да бидат изведени и други принципи.3

Понекогаш е тешко да се дефинираат принципите на административното право и јавната
управа. Тие, често, во определени ситуации изгледаат контрадикторни едни на други. Изгледа
дека ефикасноста не се согласува со очекуваниот процес; професионалната лојалност спрема
владата како да е спротивставена на професионалниот интегритет и политичката неутралност;

1 Vidi J. Ziller, Administrations comparees : less systemes politico-administratifs de l’Europe des Douze, Montchrestien,
Paris, 1993. Vidi, također, J. Schwarze, Europaisches Verwaltungsrecht, Nomos, Baden-Baden, 1988.

2 Vidi J. Schwarze, Europaisches Verwaltungsrecht, Nomos, Baden-Baden, 1988. Engleska verzija: European Administrative Law,
London, 1992.

3 Vidi J. Schwarze, Europaisches Verwaltungsrecht, Nomos, Baden-Baden, 1988. Engleska verzija: European Administrative Law,
London, 1992.
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дискрециските одлуки можат да изгледаат како да се против законот и тн.
Недосотапната природа на принципите на административното право е една од причините

зошто „празните концепти4“ се толку чести во административното право и во одредбите на
државната администрација. Ова, исто така, е една од причините заради којашто националните
судови, како и Европскиот суд за правда, често се повикувани да ги решаваат конфликтите и
постојано да ги прочистуваат овие дефиниции во доктринираните рамки и прилагодени со текот
на времето.

Можеби е бескорисно и понекогаш контрапродуктивно да се има за цел јасно да се
дефинираат границите на принципите на административното право. Во смисла на создавање
закон, кога би се направил таков обид, обично во форма на многу детални казуистични
дистинкции, крајниот резултат, најчесто, е повеќе од збунувачки. Збрката во оваа сфера лесно
доведува до неправда. Обидите да се обезбедат детали во регулирањето на таква променлива
работа имаат за последица да резултираат во несогласување и контрадикторност.
Контрадикторноста и несогласувањето, исто така, предизвикуваат тешкотии во
актуелизирањето на овие принципи и штетно влијаат врз спроведувањето на законот. Од аспект
на донесувањето на законот, пак, веројатно е мудро да се прибегне кон „празниот концепт“,
заради неговата флексибилност да се вклопи во различни ситуации. Однесувањето на
државните службеници и јавите авторитети, што се заснова на здрав разум и инспиративност,
би можело да биде советувано од консолидираното обичајно право.

Сигурност и предвидливост

Многу прнципи и механизми на административното право работат во корист на сигурноста
и предвидливоста што, исто така, се карактеризираат како правна или судска сигурност во
функционирањето на јавната администрација и нејзините одлуки. Сите овие принципи се
обидуваат да го искоренат самоволието во водењето на јавните работи.

Владеењето на правото (Rechtsstaat, Etat de droit) е повеќестран механизам на сигурноста и
предвидливоста. Тоа го претставува принципот „администрација по пат на закон“. Всушност,
владеењето на правото значи дека јавната администрација треба да ги извршува своите
должности во согласност со законот. Власта ги носи одлуките следејќи ги општите правила или
принципи што непристрасно се применуваат на секого кој е во рамката на нивното дејствување.
Акцентот е на неутралноста и воопштеноста на таквата примена на законот(принцип на
недискриминација). Јавната администрација е потребно  да се определи во согласност со
воспоставените правила и интерпретираните критериуми коишто ги носат судовите,
испуштајќи го секое натамошно разгледување. Владеењето на правото се противи на
самоволието, кронизмот и другите неправилности. Владеењето на правото бара јасна
хиерархија на правните одредби, донесени од независните судови, како и на прнципите дека
јавната власт не е овластена да се спротивставува на општите правила што се усвоени и
објавени во посебна регулативна одлука.

Поимот правна надлежност е поврзан со примената на владеењето на законот. Власта може
да решава само по прашањата за коишто законски е надлежна. Надлежноста во овој контекст
значи буквална и законски доделена моќ на одлучување за определена работа или прашање што
е од јавен интерес, а тоа на власта и овозможува не само донесување одлуки, туку ја обврзува да
преземе одговорност, при што надлежната власт не може да се одрече од оваа одговорност. Во
оваа смисла, јурисдикцијата (или надлежноста) е еднаква  на одговорноста. Поимот надлежност
исклучиво се применува, така што одлуката што ја донесла власта без јурисдикција е неважечка
и ќе биде прогласена за неважечка од судовите.

Сигурноста и предвидливоста на јавната администрација не се неизбежно во спротивност со
административната слобода на одлучување(freies Ermessen, pouvoir discretionnaire). Слободата

4 Preeminence des actes reglementaires sur les actes individuels d’une meme autorite publique, како што е во
францускиот јазик.Оваа доктрина е преземена од францускиот оригинал.



CCNM/SIGMA/PUMA(99)44/REV1

-38-

на одлучување и самоволието не се една иста работа. Дискрециските одлуки се однесуваат на
случаите кога, во законски рамки,  некој степен на слобода му е оставен на оној кој  ја донесува
одлуката. Дискрециските права се доделени на административните тела од повеќе причини.
Слободата на одлучување на значи незаконитост. Дискрециските одлуки се неопходни, бидејќи
законот не може да ги предвиди сите околности што можат да се јават во идните ситуации. На
јавната власт може децидно со закон да и биде дозволено да донесува дискрециски одлуки.
Судовите ја имаат разработено правната доктрина на административното одлучување, којашто
содржи различни принципи на управување и ограничување на дискрециското одлучување.
Меѓу овие принципи се и оние што ја принудуваат адмнистрацијата да се однесува со добра
волја, да го дефинира јавниот интерес на одговорен начин, да следи фер процедури, да
поддржува подеднаков третман и да го почитува поимот пропорционалност. Со други зборови,
законитоста на дискрециското одлучување не може да функционира без основните принципи
на административното право, бидејќи тие создаваат некаков вид  рамнотежа vis a vis со
дискрециското право што се однесува на јавната администрација5.

Друг принцип што оди во прилог на сигурноста и предвидливоста е јавниот принцип на
пропорционалноста. Тоа значи дека административната постапка треба да биде
пропорционална до законското решавање, без загрозување на граѓанинот повеќе отколку што е
потребно за да се дојде до решението. Пропорционалноста се поистоветува со разумноста и таа,
исто така, значи дека е против законот кога, со строга примена на законот, може да создаде
несакани последици. Ова може да предизвика злоупотреба на административната власт.
Пропорционалноста особено е важна во случаите на задолжителна продажба (експропријација)
кога поединци се лишени од сопственичкото право заради јавен интерес. Поимот
пропорционалност особено е развиен од Европскиот суд за правда, следејќи ги одредбите што
веќе постоеле во германскиот закон, и тоа влезе во повеќето системи на европското
административно право преку законот на Европската заедница6.

Еден од принципите што во корист на „администрацијата преку закон“ е принципот на
правичност на постапката7. Под тоа се подразбираат процедури што ја штитат точноста и
непристрасноста при примената на законот, обрнувајќи внимание на општествените вредности,
како што се почитувањето на личноста и заштитата на нејзиното достоинство. Една конкретна
примена на постапката за правичност е правниот принцип дека правата и интересите на никого
нема да бидат загрозени без претходно запознавање со фактите што се во прашање во одделна
постапка. Давањето  извештај за административната постапка на заинтересираните страни,
исто така, е важно за правичноста на постапката.

Благовременоста во функционирањето на јавната администрација силно ги поддржува
принципите на предвидливост и сигурност. Доцнењето на јавната администрација во
донесувањето на одлуките и преземањето  акција можат да предизвикаат фрустрација,
неправедност или тешка штета како за јавниот, така и за приватниот интерес. Доцнењето може
да биде резултат на неадекватни ресурси или недостаток на политичко решение, но често е
поврзано со неефикасноста и некомпетентноста на државните службеници. Законските правила
можат да помогнат во ублажувањето на проблемот со тоа што ќе се определи точен временски
рок во кој работите мора да бидат завршени. Државната администрација, со шема за
вработување, врз основа на вредностите, и со обезбедување редовна обука може да ја подобри
компетентноста на јавната администрација и да укаже на значењето на сигурноста и
благовременоста.

Префесионализмот и професионалниот интегритет во државната администрација јасно ја
потпомагаат сигурноста и предвидливоста на јавната администрација. Професионалниот

5 Види Европски суд за правда, Case Technische Universitat Munchen, 1991, ECR-I-5469.
6 Види J. Ziller, “Le principe de proportionnalite en droit administratif at droit communaunautaire”, u Ac-

tualite juridique, droit administratif, numero special, juin 1996, pp. 185-188.
7 Овај принцип добро е прифатен во законот на Европската заедница. За натамошни детали види J. Schwarze, “The Procedural

Guarantees in the Recent Case Law of the European Court of Justice”, in Essays in Honour of Henry G. Schermers, Vol. II, Dordrecht,
Boston, London, 1994, p. 487 ff.
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интегритет на државната администрација се потпира на поимите непристрасност и
професионална независност. Непристрасноста се однесува на отсуството на предрасуди. Во
областа на јавната администрација предрасудата значи поседување  склоност кон определен
резултат при проценка на извесна ситуација што, како последица, има неправедно или нечесно
нанесена штета на јавниот интерес или друга заинтересирана страна. Таа често има посилно
чувство за предрасудата или пресуда заради погрешни причини. Правните прописи што им
забрануваат на државните службеници да се мешаат во процесот на донесување  одлуки во
коишто тие можат да имаат личен или јасно договорен интерес имаат за цел да ја зајакнат
вредноста на непристрасноста.

Губењето на професионалната независност укажува на службеник кој нема независно
мислење и пресуда, заради што расправата по предмеот се блокира, бидејќи тој не се решава
според законот. Подмитувањето, големиот притисок, неконтролираните политички амбиции и
претераната желба за унапредување се честите причини за губењето на независноста.
Подмитувањето резултира со губење на независноста заради незаконски профит.  Големиот
притисок носи губење на независноста заради страв. Политичките амбиции или
професионалната алчност можат да го доведат службеникот да подлегне на додворувањето и
слепо да ги почитува желбите на претпоставените или однапред да се воздржи од лично
размислување.

Државната администрација, чиј систем на вработување и унапредување претежно се темели
на политичко влијание, поверојатно е да го попречи професионалниот интегритет, отколку
системот заснован на вредности. Системот на државната администрација во кој службениците
имаат специфични правила што го регулираат правото на напредување во кариерата, јасно
наведувајќи ги нивните права и должности, обезбедувајќи праведен и пропорционален степен
на заработувачка којашто јавна и добро е регулирана, како казнени одредби, ги прави
државните службеници помалку чувствителни на корупција, принудата и додворувањето, а тоа
за последица придонесува на зголемувањето на вредноста на професионалниот интегритет.
Како што и претходно беше кажано, професионалниот интегритет придонесува за сигурност и
предвидливост на јавната администрација. Сепак, овде мора да се истакне дека независноста на
државната администрација не значи апсолутно право на слободно мислење или пресудување.
Постојат професионални стандарди и правни принципи со коишто таа мора да се усогласи.
Потребно е да се воспостави рамнотежа меѓу вредностите на независност и лојалност спрема
законски владејачката влада.

Отвореност и транспарентност

Отвореноста подразбира дека администрацијата е достапна на надворешно испитување,
додека транспарентноста значи „проѕирност“ во случај на контрола и супервизија. Отвореноста
и транспарентноста дозволуваат, од една страна, секој врз кого што влијае административната
постапка да ги запознае нејзините основи, а од друга страна, овозможува полесна надворешна
контрола на административното влијание, преку институциите за супервизија. Отвореноста и
транспарентноста, исто така, се неопходни инструменти за владеењето на правото, еднаквоста
пред законот и одговорноста.

Општо правило е дека управувањето со јавната администрација треба да биде транспарентно
и отворено. Само во одделни случаи работите треба да бидат тајни и доверливи, особено оние
што имаат влијание врз националната безбедност или слични прашања. Исто така, личните
податоци не треба да се даваат на трета страна.

Во реалноста постојат само неколку работи што можат да влијаат на националната
безбедност. Меѓутоа, власта има обичај да прогласува одделни работи за доверливи многу
почесто, отколку што реално е потребно. Добро е да се напомене дека, со исклучок на
Шведска, од крајот на 18. век традиционален стандард за јавната администрација бил
дискретноста и тајноста. Дури во шеесеттите години на 20.век стандардот добива вредност на
отворено управување развиен во други демократски средини, а денес тој се смета за важен
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стандард на јавната администрација. Претходно единствената примена на принципот
отвореност за повеќето земји од западната демократска средина била во тоа што, од една
страна, правната регулатива можела да стапи во сила само кога ќе биде објавена во Службен
весник или списание, а од друга страна,  административните одлуки биле применливи само
тогаш кога службено и по правило биле предадени и примени на оние на кои се однесуваат.

Отвореноста и транспарентноста во јавната администрација имаат две специфични цели. Од
една страна, тие го штитат јавниот интерес, затоа што се намалува веројатноста на лошо
управување8 и корупција, а од друга страна, тие се неопходни за заштитата на правата на
поединецот, затоа што обезбедуваат причини за донесување  административни одлуки и со тоа
им помагаат на заинтересираните страни да имаат право на обештетување, по нивна жалба.

Во јавното право постојат неколку примени на овој принцип. Административните постапки
мораат да бидат поттикнати или потпишани од соодветни надлежни власти. Јавните регистри
мораат да бидат достапни до пошироката јавност. Застапниците на владата, вообичаено, мораат
да се претстават пред јавноста. Државните службеници мораат да прифатат определени
ограничувања на заработувачката од приватни активности, што мораат да бидат објавени и
одобрени однапред. Од особена важност за примената на отвореноста е обврската на јавните
власти да даваат образложение за своите одлуки.

Административниот акт или одлуката мораат да бидат придружени со образложение во
коешто се наведуваат причините коишто власта ги следела при донесувањето на одлуката,а тоа
ја покажува конзистентноста меѓу фактите и објаснува како тие се вклопуваат во рамките на
законодавството. Според тоа, образложението би требало да ги содржи фактите, доказите и
применетата законска оправданост. Образложението е најважно кога барањето на
заинтересираната страна е одбиено. Во овој случај, пак, образложението треба внимателно да
покаже и да оправда зошто не се прифатени аргументите или доказите како што биле
поднесени од странката.

Во адмиистративното право секогаш е комплицирано прашањето - што е соодветната
причина. Сепак, неопходно е известувањето да ги содржи причините заради коишто е така
постапено, и тоа со доволен степен на оправданост, што би овозможило заинтересираната
страна да подготви жалба по таа одлука. Обезбедувањето на мотивот за административната
одлука е инструмент  за отвореност, транспарентност и одговорност.

Одговорност

Генерално, одговорноста значи дека една личност или органите мораат да ги објаснат и
оправдаат своите постапки пред другите. Во административното право тоа значи дека секое
административно тело треба да биде одговорно за своите постапки пред друга
административна, законодавна или судска власт. Одговорноста, исто така, бара ниту една власт
да не може да биде ослободена од контрола или преглед од страна на другите. Тоа може да
биде извршено преку различни механизми, вклучувајќи судски претрес, жалба до повисоко
административно тело, истрага од државен правобранител, инспекција на посебни одбори или
комисии, контрола на парламентарниот комитет и др. Одговорноста е ефикасна за покажување
дали пред законот се почитуваат принципите, како што се: владеењето на правото, отвореноста,
транспарентноста, непристрасноста и еднаквоста. Одговорноста е потребна за обезбедување на
вредностите, и тоа: ефикасност, ефективност, сигурност и предвидливост на јавната
администрација.

Посебна карактеристика на одговорноста во областа на административното право е тоа што
таа е обезбедена преку комплексен збир на формални процедури. Нема апстрактна
одговорност, но конкретна и правно дефинирана што се објаснува преку пакет на специфични

8 Во рамките на Европската унија, европски правобранител треба да ја спречи лошата администрација.
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процедури. Не е за изненадување дека одговорноста задолжително има врска со тоа колку
принципите, вградени во административното право, се почитувани од државните службеници и
власта, од една страна, односно колку добро се следат законските процедури што ги креираат
одлуките на јавната администрација, од друга страна.

Значи, потребен е надзор за да се осигура одговорноста на јавната администрација и дали
административните органи ги  користат своите овластувања во согласност со законот, т.е. дали
ги следат зацртаните процедури. Институциите и механизмите за надзор ја следат и
контролираат работата на државните службеници. Целта на надзорот е да  процени дали
јавните органи ги извршуваат своите функции ефективно, ефикасно и навреме и дали се
спроведуваат принципите и процедурите утврдени со посебни или општи одредби. Со други
зборови, надзорот има за цел да го осигура административниот принцип „администрација низ
закон“, затоа што тој е потребен за заштита на јавниот интерес, но и на правата на поединецот.

Овие надзорни институции и механизми можат да имаат различни форми: судови,
обвинителства, државен правобранител, внатрешна и надворешна контрола, инспекции,
вообичаени органи на власта, парламентарни комитети, медиумите и тн.

Накратко, сите овие маханизми и институции имаат за цел унапредување на владеењето на
правото, транспарентноста, одговорноста, ефективноста и ефикасноста како клучни принципи
на јавната администрација и државната управа. Со други зборови, тие имаат за цел да ги
заштитат правата на поединецот како и јавниот интерес, да извршат унапредување на
квалитетот на процесот на донесување одлуки и, конечно, унапредување на сигурноста,
правната заштита и законитостите на јавната администрација.

Ниту еден современ орган или институција нема толку многу различни средства за надзор и
контрола како јавната администрација. Овој факт укажува на посебната и деликатна улога што
државната управа ја има во модерните демократски општества.

Ефикасност и ефективност

Една специфична димензија на одговорноста е поврзана со ефикасноста во спроведувањето
на јавната администрација. Воведувањето на ефикасноста, како значајна вредност на јавната
администрација и државната управа, е релативно ново. Како што државата станува
производител на јавни услуги, така поимот продуктивност се јавува и во јавната
администрација. Денес, заради фискалните ограничувања во многу земји сè повеќе се изучува
ефикасноста и ефективноста во спроведување на јавната администрација при обезбедувањето
јавни услуги. Ефикасноста е карактеристика на управувачката вредност што се состои во
умешноста на одржување добри односи меѓу ресурсите и остварените резултати.

Поврзана вредност со претходната е ефективноста којашто, во основа, се состои од
обезбедување  успешна имплементација на јавната администрација за постигнување на целите
и решавање на јавните проблеми, утврдени со законите и владата. Таа, обично, бара
анализирање и проценка на политиката и утврдување колку добро таа политика се применува
од јавната администрација и државните службеници.

Во поновите устави во земјите од Западна Европа, како на пример во шпанскиот (1978),
ефикасноста и ефективноста на јавната администрација се ставени како уставни принципи,
заедно со повеќето класични принципи, односно владеењето на правото, транспарентноста и
непристрасноста. Исто така, административното право често упатува на економијата,
ефикасноста и ефективноста (познати како три Е), заедно со владеењето на правото, како
принципи што мораат да ги надгледуваат активностите и одлуките на јаваната администрација
и државните службеници.

Ефикасноста, како контролна вредност, изгледа како да противречи на принципот на
владеењето на правото и очекуваната процедура како политичко/демократска вредност. Јавните
менаџери често законските процедури ги гледаат како непријателска рестрикција на
ефикасноста. Следејќи ги воспоставените процедури, тие можат да одат против користењето
економски средства и можат неповолно да влијаат на односот меѓу трошоците и резултатите од
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административното функционирање.
Овој конфликт наметнува голем број прашања. Бројни институционални и правни решенија

се обидуваат да ја решат оваа контрадикторност. Меѓу инстуционалните решенија може да се
наведе пренесувањето на производните активности на приватниот сектор со договорно
вработување, зачувувајќи ја за јавната администрација улогата на носител на одлуката и
следењето на договорот. Од правен аспект, озаконувањето на широките и комплексни шеми на
закони за јавното посредништво се разви како дел од административното право. Директивата
на Европската унија за јавното посредување се покажа како важен ресурс за хомогенизација на
правните принципи во целата Унија.

Законот на Европската унија, исто така, бара и ефикасна администрација9, посебно во делот
на примената на директивите и правилата на Унијата. Заради тоа, неколку земји- членки се
обврзаа да модифициираат дел од своите домашни организациски и административни
структури и договори за донесување  одлуки за ефикасна и ефективна примена на европското
законодавство, односно да обезбедат успешна соработка со институциите на Унијата, а тоа се
разгледува во следното поглавје.

2. Европскиот административен простор

Претходно наброените принципи можат да се најдат во административното право во сите
европски земји. Иако јавните администрации во европските земји имаат стара структура, тие
постојано се прилагодуваат на модерните услови, вклучувајќи го и членството во Европската
унија, коешто и само по себе се развива. Постојаниот контакт на државните службеници на
земјите- членки со Комисијата, барањата и напорите за развој и примена на acquis
communautaire според еквивалентни стандарди на сигурност низ Европската унија, појавата на
административна правда низ Европа и заедничките основни вредности и принципи на јавната
администрација доведоа до меѓусебно приближување на националните администрации. Тоа е
опишано како „Европски административен простор“10.

Целта на ова поглавје е да ги испита движечките сили што водат кон креирање на овој
заеднички европски административен простор, односно околу тоа- како е создаден, кои се
стандардите на јавната администрација усвоени со пакетот на заеднички принципи на
административното право и, конечно, како овие стандарди треба да бидат претставени во
напорите што земјите- кандидати за членство во ЕУ ги преземаат за изградба на нивните
институции.

Правните системи на земјите- членки на Европската унија постојано се подложени на
процесот на приближување во многу различни области под влијание на законот на Унијата,
односно низ законодавните активности на институциите, како и низ вообичаената практика на
Европскиот суд за правда. Концептите на законот на Унијата се воведени во националните
системи со директна примена на одредби или директиви, што најнапред мораат да бидат
имплементирани во националниот закон. Одредбите и директивите имаат директно влијание врз
административните системи на земјите- членки и можат да доведат до значајни промени во
правните принципи применливи на јавната администрација во определен специфичен политички
сектор.

Вообичаеното право на Европскиот суд за правда може да воспостави повеќе принципи од
општ карактер, коишто се применливи во повеќе од едно поле на законот. Уште повеќе, во
многу случаи интерпретацијата на соодветните прописи на Европската унија од Европскиот суд
може да води кон модификација на начинот на којшто принципите на административното

9 Види Европски суд за правда, случај 68/81, комисија v. Belgija (1982.), ECR 153.
10Види SIGMA Papers, No. 23, Preparing Public Administrations for the European Administrative Space, OECD, Paris, 1998.
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право ќе бидат разбрани во рамките на земјите- членки11.
Ова  овозможува да се воведе терминот европеизација на административното право, како

значаен елемент на неодамнешните правни промени.
Сето тоа укажува на појавата на Европскиот административен простор што, главно, се

однесува на основните институционални договори, процеси, заеднички административни
стандарди и вредности на државната администрација. Оваа листа е далеку од комплетната, а
постојат и значајни разлики во квалитетот меѓу членките. Навистина проблемите што настанале
заради овие разлики меѓу државите- членки се главната причина зошто на институционалната
изградба и е даден толку висок приоритет во процесот на ширење кон Централна и Источна
Европа. Земјите, што се кандидираат, ќе мораат да развијат своја администрација до степен
на сигурност на Европскиот административен простор и прифатлив праг на усвоени
принципи, процедури и административни структурни договори. Постои минимален стандард
на квалитет и сигурност на јавната администрација кој земјит-е кандидати и тие мораат да
го достигнат.

Исто така, е потребно да се разгледа фактот дека интеграцијата на Европската унија е
еволуциски процес (принцип на прогресија во изградбата на Европската унија). Ова значи дека
земјата треба да покаже определен степен на развој во споредба со просечното ниво на земјите
членки во Европската унија. Степенот на конвергенција од 1986 година (кога Португалија и
Шпанија се приклучија кон Европската унија) е изменет во 1995 година (кога Австрија, Финска
и Шведска се приклучија кон Унијата) и повторно ќе се менува, кога во иднина другите земји-
кандидати ќе се приклучат кон Европската унија. Тоа значи дека не е доволно за земјата што се
кандидира да го достигне моменталниот просечен степен на јавна администрација во постојните
земји- членки на Европската унија. За нив ќе биде потребно да го достигнат идниот просечен
степен на земјите- членки. Со други зборови, земјата што се кандидира мора да биде во состојба
да ја потполни празнината меѓу моменталниот степен на квалитет на нејзината јавна
администрација и нејзиниот иден степен, доколку сака успешно да се приклучи кон Унијата. За
земјата- кандидат нема да биде доволно да се спореди со „најлошата“ земја што веќе е членка
на Унијата. Споредбата ќе мора да се прави меѓу земјата што се кандидира и просекот од сите
земји-членки.

Поим за Европскиот административен простор

Поимот “Европски административен простор“ потекнува од вообичаените поими на
европскиот економски и општествен простор, за којшто  ширко е расправано во рамките на
конституционалните преговори на Европската унија. Тој, исто така, се однесува на поширок
ситем на судска соработка во Европската унија, што вклучува заемна помош и спроведување на
законот, како и некои приближувања кон релевантниот закон.

Заеднички административен простор, едноставно речено, е можен кога пакетот на
административни принципи, правила и одредби подеднакво се применувани на одделна
територија, покриена со национален устав. Традиционално, територијата каде што е
применливо административното право е територија на суверена држава. Прашањето за
заедничко административно право за сите суверени држави интегрирани во Европската унија,
сè уште е дискутабилно, со различен интензитет, и тоа уште од основањето на Европската
заедница, така што сè уште не постои заеднички договор.

Очигледно е дека главните конституционални правни текстови на Европската унија,
поточно договорот од Рим (1957) и договорот од Мастрихт (1992), немаат модел за јавната
администрација којшто би го имплементирале земјите - членки на Европската унија. Кога
еднаш ќе се процени демократската природа на нивните политички режими, тогаш прашањето

11Види J. Schwarze (ed.), Administrative Law under European Influence: On the Convergence of the Administrative Laws of the EU
Member States, Nomos, Baden-Baden, and Sweet and Maxwell, London, 1996.
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за владата и јавната администрација намерно се остава на дискрециското право на земјите-
членки. Од формална правна основа, пак, земјите-членки имаат голема административна
автономија.

Досега само определени елементи од европското административно право се изведени од
основните договори на Европската унија и помошното законодавство, донесено од Комисијата.
Важните принципи на административното право се наведени во Договорот од Рим, како што е
правото на судска ревизија на административните одлуки коишто ги носат институциите на
Европската унија (член 173) или обврска за прикажување на причините пред Европската унија
за донесување на административните одлуки (член 190). Меѓутоа, само неколку хоризонтални
административни прашања станаа предмет на законодавните активности на европските
институции. Овие прашања, во голема мера, се поврзани со јавното посредство, обезбедувајќи
слободна конкуренција на фирмите на територијата на Европската унија, овозможувајќи и
понуди за тендери во  која било земја- членка на Унијата, како и државна помош за
компаниите, којашто мора да се одобри и внимателно да се следи од институциите на Унијата.

Спротивно на тоа, постојат голем број  законодавства коишто се однесуваат на реалните
секторски одредби на административното право, познато како acquis communautaire. Доколку
државата- членка не успее во имплементирањето на законот на Еропската унија, којшто содржи
упатства и правила, постојат значителни правни последици. Со тоа државата ја покажува
својата правна неспособност да ги пренесе директивите на Европската унија или да ги
имплементира одредбите од Унијата. Ова обезбедува доволно докази за поединецот да ја тужи
државата за обештетување12.

Отсуството на формално правно тело, коешто би ја регулирало јавната администрација,
нејзините процедурални правила и институционалните договори не значи дека европското
наднационално право е безначајно или непознато на земјите - членки на Европската унија.
Постои единствен acquis кого го сочинуваат принципи  на административното право, што може
да се карактеризира како „неформален acquis communautaire“, во смисла на тоа дека не постои
формална конвенција. Но, тоа може да претставува заедничко европско основно
административно право.

Придвижувачки сили за конвергенција

Европската заедница, што првобитно значеше создавање  заеднички економски пазар, се
разви во Европска унија, којашто не е резултат само на економските интереси, туку на сè
поголемата желба за изградба на поблиски општествени и политички врски меѓу луѓето во
Европа, всушност и како што имаа намера потписниците  на договорот од Рим. Европската унија
повеќе не значи само заеднички пазар на производи и услуги.

Националните јавни администрации на државите - членки мораат да работат на успешна
имплементација на слободата на движење на производите, услугите, луѓето и капиталот, а тоа е
јасно наведено во договорот од Рим. Договорите на Европската заедница и дополнителното
законодавство на Европската комисија за нивна имплементација се дел од домашниот правен
систем на земјите- членки. Националната јавна администрација и националните судови се
обврзани да ги применуваат договорите и дополнителното законодавство на Комисијата, како
„водич за договори“, и тоа со исто внимание како да се домашни.

Резултатот е таков што, иако секоја држава- членка има целосна слобода да одлучува за
начините и средствата за постигнување на резултатите предвидени од договорите и
дополнителното законодавство на Европската унија, сепак таа ги прифаќа средствата и
принципите развиени внатре во Унијата. Оваа ситуација особено е  видлива во областа на
принципите од јавната администрација. Меѓутоа, таа помалку е видлива во областа на
администрациските и организациските договори и структури, заради различноста во формите и

12 Види Европски суд за правда во посочените случаи C-6/90 и C-9/90 “A. Francovich et al. v. Italy”, 1991.
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длабочината на децентрализацијата внатре во различните земји -членки.
Законската активност на европските институции е главен извор на заедничкото европско

административно право што ги води земјите - членки на Европската унија, нивните јавни
администрации, судови и граѓани. Ова јавно право е(засновано) ??? секторски. Понекогаш тоа
влијае на различните области на одлучување, како што се слободната конкуренција на
домашниот пазар, телекомуникациите, животната средина, земјоделството, индустријата,
науката и истражувањето, граничната  контрола и тн. Ова административно право содржи
acquis communautaire, чиј степен на компатибилност со соодветните одредби на земјата што се
кандидира сега е проверен и воспоставен од Европската комисија, во рамките на преговорите за
прием.

Друг извор на административното приближување е постојаната интеракција меѓу
претставниците на земјите- членки и меѓу тие претставници и Европската комисија. Овие
меѓувладини односи коишто, главно, се односи меѓу луѓе, придонесуваат за негување на
меѓусебното разбирање за тоа како да се имплементира политиката и одредбите на Европската
унија на национално ниво и какво негување треба да се врши за корисна размена на праксата и
постигнување  резултатите од таа политика. Внатрешната административна соработка , исто
така, е еден од концептите што е зачуван и зацврстен со Договорот од Мастрихт (член 209А).
Соработката и размената имаат ефект на создавање неформални притисоци за воспоставување
заеднички стандарди за начинот на којшто националните јавни администрации ги исполнуваат
своите наднационални обврски и обезбедуваат успешни резултати на полтиката, предвидена во
основните договори и дополнителното законодавство на Европската заедница. Овие
меѓувладини односи придонесуваат за ширење и поделба на заедничките административни
принципи и начините на управување коишто, за возврат, пак, помагаат во формирањето на
заедничкиот идеален модел на однесување на државните службеници во Унијата. Споменатите
ефекти на таквите меѓувладини односи, во голем обем, се можни зашто преставниците кои се
вклучени можат да развијат стабилна професионална кариера во сопствената државна служба.

Меѓутоа, Европскиот суд за правда е тој којшто ја игра главната улога во креирањето на
единствените принципи на административното право во Европската унија. Со оглед на тоа дека
дополнителното законодавство на Европската заедница  речиси исклучиво е секторско,
владеењето на Европскиот суд за правда се рефлектира на административните принципи и
нивниот развој, а тие, по природа, повеќе се воопштени, иако се поставени од случај до случај.
Во суштина, судската пракса е главен извор, а не општото административно право во Унијата.
Судот треба да се потпира на веќе поставените општи законски административни принципи
коишто се креирани и преработени од националните судови на земјите- членки на Европската
унија и како такви се обврзувачки за сите нив, како и за нивните граѓани во примената на
законот на Европската унија.

Конечно, забележан е феноменот на навлегување на законот на Европската унија во
националните правни одредби13. Овој феномен произлегува од фактот дека тешко би било во
една држава да се користат различни стандарди и пракси за примена на националниот закон и
законот на Европската унија. Прогресивно, националните институции ги применуваат истите
стандарди и ја користат истата пракса за примена на националните закони и законот на
Европската унија. Овој факт води до развивање на идејата за заедничко административно право
меѓу земјите- членки на Европската унија. Овој вид „зараза„ на националните закони со
принципите на законот на Европската унија, исто така, придонесува за воспоставување на
Европскиот административен простор.

13 Види J. Schwarze (ed.), Administrative Law under European Influence: On the Convergence of the Administrative
Laws of the EU Member States, Nomos, Baden-Baden, and Sweet and Maxwell, London, 1996. Види и G. Marcou, Les
mutations du droit de l’administration en Europe: pluralisme et convergences, L’Harmattan, Paris, 1995.
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Улогата на Европскиот суд за правда за создавање единствен Европски
администраивен простор

Како што веќе беше споменато, само Европскиот суд за правда ги усоврши поголемиот број
принципи на административното право, што може да биде означено како заедничко европско
административно право. Ова  единствено е природно, заради карактерот на деловите на
европско административно право. Договорите се дизајнирани да послужат како рамка и барање
постојан натамошен развој. Притоа се дизајнирани многу прашања за регулирање на
дополнителното законодавство на Комисијата (насоки и одредби), што ги покриваат областите
на сектирската политика и вообичаеното право, поднесено до Европскиот суд за правда.

Националните судови за правда се повикани да обезбедат имплементација на договорите на
Европската унија и дополнителното законодавство на Комисијата. Бидејќи законот на
Европската унија мора да биде интерпретиран на единствен начин, па така кога одделни делови
од законодавството се нејасни, националните судови се повикуваат да го пренасочат случајот
кон Европскиот суд за правда за интерпретирање (член 177, ЕЦ Договор). Ова придонесува за
значајната улога што Европскиот суд ја има во развојот на задничките принципи, давајќи рамка
за интерпретирање, што е потребно да ја следат националните судови. Оттука може да се каже
дека денес постои заеднички acquis на правните административни принципи коишто ги разви
Европскиот суд за правда.

Принципите на административното право се разгледувани во претходното поглавје на овој
документ. Во заклучокот ги означивме главните правни административни принципи,
моделирани од Европскиот суд за правда, според националните административни права на
земјите- членки на Европската унија.

На почетокот врз постојното право на Европскиот суд за правда влијаеле правните системи
на првите земји- членки, а посебно концептите шти доаѓале од француското административно
право. Сепак, никогаш не било присутно само француското влијание во развојот на законот на
Европската заедница, зашто растот на членството доведе до промена на изворите за
инспирација на Европскиот суд за правда во неговото правно размислување. Ова значи дека
одлуките на Судот не одговараат посебно на одделните национални правни основи, туку
неговата судска практика е комбинација на влијанијата што произлегле од речиси сите членки
на Унијата14. На пример, концептот „администрација низ закон“ е втемелен во францускиот
principe de legalite, како и германскиот концепт Rechtsstaatlichkeit што, помалку или повеќе, се
блиски со англискиот концепт на владеење на правото - rule of law. Добро е да се забележи
дека, иако овие три поима имаат различни национални корени, сепак тие, денес, водат кон
слични практични ефекти15. Концептот „фер постапка“ може да се побара во англиските и
германските правни традиции.

Степен на конвергенција на административните системи

Определен административен систем може да се процени преку контрола на обемот во
којшто принципите реално се применуваат во формално правните договори во земјите и во
секојдневното однесување на власта и државните службеници. Во таа смисла, овие општи
принципи на административното право служат како стандард според којшто се мери
сигурноста на јавната администрација, степенот на одговорност на државните службеници и
јавната власт, цврстината и практичноста на процедурите за обликување на административните
одлуки и нивното натамошно преиспитување преку жалбите и обештетувањата.

Обемот во којшто различните земји ги применуваат овие принципи на административното

14Види J. Schwarze, European Administrative Law, op. cit.
15Види J. Rivero, “Vers un droit europeen: nouvelles perspectives en droit administratif”, in M. Capelletti (ed.), New

perspectives for Common Law in Europe, Publications of the European University Institute, Vol. 1, Florence, 1978, p. 389 ff.
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право, исто така, дава ориентација за степенот на компатибилност на нивните административни
системи. Со други зборови, тие се користат како предуслов за поблиска интеграција меѓу нив,
од една страна, но и како мерка на капацитетот на институционалните договори на јавната
администрација во одделна земја да ги имплементираат acquis communautaire, од друга страна.

Државната служба е еден од главните елементи што ја сочинува јавната администрација,
покрај остатокот, како што се, на пример, соодветните независни и процедурални законски
принципи. Функционирањето на државната служба е воспоставено според моделот на
принципите на административното право, како водечки и обврзувачки принципи. Независните
и процедуралните административни закони, дефинирани според националните устави и
европското административно право, обезбедуваат правна институционална рамка, според
којашто мораат да се однесуваат властите и државните службеници во земјите- членки на
Европската унија.

Истовремено, сите овие елементи, правните договори и однесувањето на учесниците во
јавната сфера на европските општества создаваат заеднички европски административен и
политички простор. Учесниците во оваа област треба да го земат „здраво за готово“ збирот на
принципи, што ретко се јавува запишан во законите, зашто тие принципи не се
систематизирани, но  етички и правно се обврзувачки, а хоризонтално се јавуваат во сите јавни
административни документи. Овој неформален административен acquis communautaire силно
влијае врз зацврстувањето на Европскиот административен простор и европизацијата на
националните јавни администрации, а со тоа  и на административното право на земјите- членки
на Европската унија.

Нашите заклучоци, коишто ја претставуваат и нашата работна хипотеза, би биле: прво,
спектарот во којшто принципите на основното административно право го инспирираат
националното законодавство и се присутни во вистинското функционирање на јавните
учесници, односно степенот на имплементација на неформалните acquis communautaire е
индикативен и во корелација со способноста на одделна земја успешно да ги усвои и
имплементира формалните acquis communautaire; второ, ова бара внимателно надгледување на
развојот на националните државни служби, како решавачки инструмент што обезбедува и
спречува пренос на овие принципи на административното право во актуелното јавно
функционирање и процесот на донесување одлуки.

До прифатливи граници, според обемот на овој документ, очигледно е дека актуелизацијата
на административните принципи: сигурност, предвидливост, одговорност, транспарентност,
ефикасност и ефективност е потребна, доколку јавната администрација на земјите од Централна
и Источна Европа, што се кандидираат, треба да ги задоволи условите за пристап во Европската
унија, а особено оние каде што се бара вистинска примена на acquis communautaire. Овие
принципи не функкциоираат само со добра намера, но мораат да бидат постојано присутни во
секојдневното работење на јавната администрација со помош на дополнителното
законодавство, соодветните административни институции и збирот на правните вредности
вградени во државната служба. Ова барање обезбедува дополнителна причина за поседување
професионална и стабилна државна служба. Не само што поголемиот број од земјите -членки
на Европската унија имаат посебни одредби за државната управа, туку и нивните државни
управи се обврзани за примена на принципите на административното право, потребно за
создавање  сигурна јавна администрација.
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II. ПРИНЦИПИ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ПРАВО И СТАНДАРДИ
НА ДРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЈА

1. Правна структура за професионална државна служба: државни
вработени или државни службеници?

Главната улога на модерната држава во демократска и пазарно ориентирана економија е да
промовира фер и еднакви услови и стандарди, како основа во секојдневното живеење на
поединците и одвивање на економските активности на поединците и правните субјекти.
Законот е основниот механизам што државата го користи. Усвојувањето и ставањето во сила на
законот на парламентот, делегираното законодавство, набљудувањето на нивните ефекти и
обезбедувањето механизми за корекции и обештетување се важни задачи на современата
држава.

Првата улога на државата во сферата на вработувањето е да ги регулира основните односи
меѓу работодавецот и вработениот. Државата мора да постави минимални стандарди за да
обезбеди фер работни услови за сите вработени, но да ги дефинира и минималните права и
обврски на двете страни во работиот однос.

Државата, исто така, има улога на работодавец. Во оваа втора улога, спротивно на нејзината
прва и основна улога, државата е одговорна да обезбеди ефикасна, професионална и
непристрасна јавна адмиистрација. Оваа одговорност на менаџментот создава потреба за
специфични одредби за управување со државните вработени: политика за вработување и
менаџмент кариера, системи на менаџментот за селекција, регрутирање, унапредување и плати,
а сето тоа има за цел да гарантира хомогеност и висококвалитетен персонал, но и негово
работење во сите гранки и  сите нивоа на администрацијата.

Во тесна врска со нејзината улога на работодавец, државата, исто така, има уставна
одговорност да ја води јавната администрација во согласност со принципите што се составен
дел на уставното и административното право. Уште повеќе, државата треба да обезбеди
функционирањето на јавната администрација да биде во согласност со основните правни
принципи.

Современите концепти на јавната администрација бараат поим на хиерархиско делегирање
на државната власт на поединците кои работат во јавниот систем. Овие поединци, државните
службеници, не се само вработени на државата туку, во голема мера, и носители на државната
моќ. Како такви, тие, исто така, мораат да обезбедат примена на принципите на уставното и
административното право во секојдневното работење на јавната администрација.

Законот, вообичаено, ги регулира односите меѓу државните службеници и државата. Дури,
доколку некои аспекти од овие односи се дефинирани со индивидуални или колективни
работни договори; ниту една страна, вклучена во таков договор, не може да се ослободи од
принципите на уставното и административното право. Правниот извор што ги регулира
односите меѓу државата и државните службеници мора да ги земе предвид принципите на
административното право ( како што беше опишано претходно) и да им ги наметне на јавните
службеници. Модерните устави содржат одредби што се однесуваат на уредувањето на
државната служба или дури и воспоставуваат основни модели на јавна администрација.
Повеќето од овие устави бараат посебно законодавно тело, коешто ќе ги регулира посебните
односи меѓу државата и државните службеници. На пример, во уставите на Франција,
Германија, Грција, Италија, Португалија и Шпанија се вклучени, директно или индиректно,
основите принципи на државната администрација.
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Слични стандарди и услови, но различни модели на професионална дежавна
служба

Модерна уставна државна служба во демократија16 е можна само кога е исполнет следниов
збир на услови:

 разделување на јавната и приватната сфера;
 раздвојување на политиката и администрацијата;
 развивање на индивидуалната одговорност на државните службеници со надминување

на претходниот процес на групно донесување  одлуки. Ова се однесува на добро
образованите и компетентни јавни менаџери;

 доволна заштита при работењето, стабилност, висина на плата, но и јасно дефинирани
права и обврски на државните службеници;

 вработување и унапредување според заслугите.
Сите овие услови придонесуваат, во голема мера, во дефинирањето на природата и

вредностите на модерната професионална државна администрација.
Разликата меѓу јавната и приватната сфера е стара исто колку и разликата меѓу државата и

општеството. Оваа разлика бара признавање на областа каде што јавниот интерес мора да
победи и  тој ист јавен интерес мора да биде надвор од мешањето на поединечниот приватен
интерес. Ова,пак, подразбира дека јавната сфера мора да биде регулирана со посебни правни
принципи, а учесниците, кои функционираат внатре во јавната сфера, мораат да бидат
одговорни за примената на тие принципи.

Разликата меѓу политиката и администрацијата подразбира основана претпоставка дека во
јавната сфера постојат два главни дела што, иако се блиску поврзани, се различни според
природата, имаат различна основна логика и имаат различни извори на легитимитет.
Политиката е заснована на јавна доверба, изразена во слободни политички избори, коишто се
потврдуваат по секое политичко именување. Администрацијата се заснова на заслугите и
професионалните способности  на државните службеници, што е потврдено на отворен
натпревар за влез во државната администрација, во согласност со одредбите на важечкиот
закон.

Воведувањето  лична, поединечна одговорност во донесувањето на одлуките и презамањето
акции подразбира потврда дека одговорностите и надлежностите во јавната администрација
јасно се дефинирани. Важниот поим на админитративниот надлежен орган и фактот дека секоја
административна одлука има законски јасно дефиниран јавен орган, одговорен за тоа,
претставуваат поим за индивидуална одговорност.

Областа на администрацијата ја опслужуваат државните службеници (Beamte,
Fonctionnaires). Во дефинирањето на нивните услуги државите- членки на Европската унија
усвоиле различни пристапи, обично втемелени во историјата на нивната држава коишто со
време се модифицирани. Многу држави, како што се, на пример Франција, Ирска, Холандија,
Шпанија и Шведкса имаат државна администрација што го опфаќа секој јавен службеник,
сметајќи дека секој јавен службеник е дел од целата извршна државна машинерија (поширок
концепт на државната администрација). Додека, други земји, како што се, на пример, Австрија,
Германијам, Велика Британија и од неодамна Данска и Италија ја ограничија областа на
концептот државна администрација на тн. „средна јавна администрација“ што, во основа, ги
претставува оние функции за чиешто спроведување единствен легитимитет има државата, во
согласност со конвенционалните политички договори. Во подоцнежните случаи, пак, само
професионалците на јавниот менаџмент и администрацијата и професионалните носители на
државната моќ (полиција, царина..) се државни службеници (ограничување на поширокиот

16Види Raadshelders and Rutgers, “The Evolution of Civil Service Systems”, in Bekke, Perry and Toonen (eds.), Civil
Service Systems in Comparative Perspective, Indiana University Press, 1996.
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концепт на државна администрација). Меѓу земјите од Централна и Источна Европа, како што
се Унгарија и Полска, важи овој ограничен концепт на државна администрација, додека
Литванија предвидува модел на широк концепт.

Кога концептот има прилично тесно подрачје на примена, тогаш државните службенци се
тие на коишто им е доверен јавниот авторитет и законските надлежности во извршувањето на
јавните овластувања и предлагањето јавна политика и регулаторни инструменти или, пак, за
тоа даваат совети. Дефинирана на овој начин, државната администрација е дел од државната
моќ, интегрирана во јавната сфера и креирана во согласност со договорите на уставното и
административното право. Во сите земји- членки на Европската унија, дури и во оние во
коишто се користи рестриктивен облик на државна администрација, некои основни принципи
во уставното и административното право се проширени и на вработените кои не се државни
службеници. Ова има за цел, inter alia, зголемување на легитимитетот на системот за јавно
вработување во целост.

Во кој било  случај, особено во случаите на користење рестриктивен концепт, за да може
државната администрација да ги извршува своите задачи, мора да се исполнат голем број
услови. Државната администрација мора да се формира како институција којашто од своите
членови ќе бара посебен степен на професионализам и интегритет, но и добро познавање на
уставното и административното право. Државните службеници мораат да бидат одговорни пред
низа  законски услови што ќе им овозможат ефикасно да ја извршуваат својата функција и
должност на соодветен, законски начин низ сите јавни административни прописи. Овие
законски услови, главно, се однесуваат на правата и обврските, професионалната стабилност,
заштитата од политичка повреда и мешање на влијанието, потоа соодветна висина на плата за да
се намали можноста за корупција, казнени одредби и селекција врз основа на заслуги.
Вработувањето и унапредувањето според заслуга значи бирање на најсоодветните кандидати за
државна служба и исклучува заштита од вработување врз пријателска основа при кадровското
екипирање на јавната администрација.

Донесувањето  посебни одредби на државната администрација е најчестиот начин за
обезбедување на законските услови за државната администрација, затоа што државната
администрација, како носител на државната моќ, е важен сооучесник во јавната сфера. Оттука,
обично, се разгледува со посебен закон на Парламентот или, како што е во Велика Британија,
посебна форма на правила од извршната власт (Civil Service Order in Council).

Како што веќе беше наведено, државата е одговорна за професионалната, непристрасна и
ефективна јавна администрација којашто го почитува владеењето на правото. Оваа нејзина
улога не е само супервизорска, туку и менаџерска. Државата мора да гарантира определен
квалитет на своите вработени и еднаквост на квалитетот на стандардите во целата јавна
администрација.  Во оваа смисла, добро осмислен и добро управуван систем на државна
администрација овозможува државата да достигне определени стандарди на професионализам,
стабилност, континуитет и квалитет во сите делови не нејзината јавна администрација. Сето тоа
покажува дека постои висока политича свест во неопходноста од долгорочно вложување во
луѓето способни за водење  јавни работи на соодветен професионален начин.
Професионализмот не може да се оддели од стабилноста и долгорочното планирање.

Постојат неколку причини заради коишто државните службеници не смеат да се сметаат
само како државни работници. Државните службеници мораат да остварат низа цели, што се
разликуваат од вообичаените присутни кај оние коишто се во работен однос. Меѓу тие цели
можат да се набројат следниве:

• воспоставување  механизми за контрола и одговорност заради спречување злоупотреби на
јавните овластувања и лошо управување со јавните ресурси;

• давање легитимитет на јавната администрација во очите на граѓаните и даночните
обврзници за изградување јавна доверба кон администрацијата, а на крајот и кон државата, како
целина;

• правење разлика, што е можно повеќе, меѓу јавната област на политиката од областа на
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администрацијата, затоа што логиката на секоја од овие области е различна, па и нивните
извори на легитимитет се разликуваат (како што веќе беше објаснето);

• обезбедување професионален континуитет во јавната администрација и изградба на
одделни модели на однесување во сите делови на администрацијата. За да се направи тоа
клучна улога играат веќе опишаните принципи на администрацијата ;

• привлекување  најдобри кандидати за државната администрација во земјата, но и нивно
задржување со разумна можност за изградба на кариера и лично задоволство.

Овие цели се битни за законот во државната администрација. Прегледот на statusa quo во
земјите од Западна Европа нуди визија на решенија, односно резлични модели, прилагодени за
полесно остварување успех.

Во низа земји -членки на Европската унија поголемиот број вработени во јавниот сектор
имаат статус на државни службеници. Тоа значи дека со нив управува државната
администрација и нејзиното дополнително законодавство, а не законот за работни односи, што
воспоставува минимални стандарди за договорените односи меѓу работникот и работодавачот.
Ова е случај во Белгија, Франција, Грција, Ирска, Холандија, Португалија и Шпанија.

Велика Британија е посебен случај, така што: државните службеници имаат специфични
одредби што им го потврдуваат статусот - државен службеник. Уставните принципи ја
задржуваат јурисдикцијата над оние во министерството (Royal Prerogative – Кралсак
привилегија). Ова, inter alia, објаснува зошто во оваа земја не постои закон за државна
администрација.

Во други земји, пак, само дел од постојано вработените во владите имаат статус на државни
службеници. Во Германија постои очигледна разлика меѓу државните службеници, кои имаат
јавен авторитет или државни овластувања (просечно 40% од вработените во јавниот сектор) и
останатите, кои се предмет на законот за работни односи. Причината е во тоа што германскиот
Устав обезбедува таков модел и критериум врз основа на којшто се исцртува границата меѓу
Beamte (државни службеници) и Angestellte (вработени во државата), а тоа е фактот што
функциите ги извршуваат, се подразбира, користеќи ја примената на јавната власт. Државните
службеници се сметаат за извршна рака на државата, кои се способни да и служат секогаш на
владата (политички неутрални принципи) и кои се одговорни за нивното работење пред
законот. Концептот „примена на јавен авторитет“ е блиску поврзан со работите од национален
интерес, законот и редот, суверенитетот на државата, правната примена и тн. Сепак, двајца
универзитетски професори, исто така, се државни службеници, иако со посебен статус.
Недржавни службеници се сметаат едноставно извршителите на професијата во јавниот сектор
економија или во јавните служби што се финансирани од државниот буџет.

Германскиот модел, којшто е близок до моделите на Австрија и Луксембург, го следеше и
Данска пред неколку децении, а од неодамна и Италија. Во Италија најголемата реформа се
случила 1993 година и сега само неколку илјади службеници се опфатени со Законот за
државна администрација, додека останатите се предмет на Законот за работни односи и
колективните договори.

Критериумот за примената на мерките на договорот на Европската комисија за слободно
движење на работната сила низ земјите- членки на Европската унија, исто така, е концепт на
јавниот авторитет или заштита на основните интереси на државата и локалната власт. Отсега
работните места во јавниот сектор мораат да бидат отворени за кој било  граѓанин на
Европската унија во која било  земја- членка на Европската унија, со исклучок на оние позиции
коишто со одредбите на домашната државна администрација се резервирани за државјани на
таа земја. Овие одредби се во согласност со општото право на Европскиот суд за правда само
доколку го следат тој основен критериум. Пресметано е дека околу 60-90 проценти од
работните места во државната администрација во земјите- членки на Европската унија се
отворени за сите држави-членки, а тоа значи само 10-40 проценти од сите работни места од
државната администрација се резервирани за државјани. Со други зборови, користејќи ја
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терминологијата на Европскиот суд за правда17, само 10-40 проценти на јавните позиции се
поврзани со „примената на јавната правна моќ и заштитата на општите интереси на државата“.
Значи, одредбите на државната администрација во земјите- членки се клучни за примената на
принципот на законот на Европската унија.

2. Управување со државната администрација во контекст
„администрација низ закон“

Професионални јавни менаџери

Земјите од Западна Европа одамна го препознале фактот дека стандардите на управување и
придонесот на јавните менаџери се решавачки за успехот на јавната администрација, како и за
напорите за нејзина реформа.

Подобрувањето на работата на јавната администрација значи барање подобри стандарди за
ефикасност и ефективност во владеењето на правото. Тоа, обично, бара делегирање и пренос на
одговорностите во корист на јавните менаџери, проследено со ex ante и ex post контролни
механизми. Во ваква ситуација, всушност, квалитетот на јавните менаџери, со овластувања од
јавната власт, станува фактор со најголемо значење. Уште повеќе, кога донесувањето на
националната политика станува сè покомплексно и повеќе изложено на меѓународната
координација, каков што е случајот со сите земји- членки на Европската унија, станува
повидлива потребата за врвни менаџери, со голема перспектива и способност за координирање
на своето работење со националните и интернационалните институции.

Франција во својот систем за кариера во нејзините служби има традиционално дефинирано
групи на повисоки чиновници. Поединци на врвот на својата кариера, во секоја служба, се
потпомогнати во развојот на кариерата, преку обуки и мобилност. Државата има низа
компетентни поединци при изборот за најдобра позиција. Други држави воспоставуваат слично
дефинирани групи на врвни менаџери кои централистички се избираат, определуваат,
обучуваат и раководат. Холандија, со поддршка на администрацијата, развива виша јавна
администрација со силен акцент на професионалниот развој на менаџерите и усовршување на
координациските способности. Иако овој вид виша јавна администрација не постои во земјите
од Централна и Источна Европа, некои од овие земји постепено воведуваат посебни политики и
управувачки механизми за највисоките служби во власта. Унгарија, Латвија и Полска се пример
на земји што неодамна ги имплементираа реформите за најдобри врвни менаџери, но со многу
поразличен пристап18.

Во претходните административни системи на земјите од Централна и Источна Европа
немаше разбирање за заедничката државна административна професија. Секое работно место
во државната администрација се сметаше како посебно работно место во институциите за
вработување со ограничена поврзаност меѓу кариерата со работите во други институции и без
јасни професионални критериуми што важат и за другите работни места во државната
администрација. Мобилноста меѓу институциите немаше поддршка,  т.е. беше ретка.

Од друга страна, фактот дека координацијата на политиките меѓу институциите постоеше во
структурата на политичките партии укажува на тоа дека немаше потреба од менаџери со
пошироки перспективи од веќе постојните во нивните технички подрачја. Типот постојни
менаџерски позиции што можат да се најдат на повисоко ниво во западните државни
администрации, беше и сè уште е во поголемиот дел од земјите од Централана и Источна
Европа предност на политичката класа. Не политички избрани менаџери беа, во многу случаи, а

17 Европски суд за правда, случај 149/1979, Commission v. Belgium.
18 Види SIGMA Papers, No. 1, Top Management Service in Central Government: Introducing a System for the Higher

Civil Service in Central and Eastern European Countries, OECD, Paris, 1995.
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и натаму се компетентните специјалисти во своето поле на стручност, што обезбедуваат
технички придонес, но ретко и менаџмент.

Реформите на државната администрација во земјите од Централна и Источна Европа би
трабало да бидат насочени кон воспоставување  професија на јавниот менаџмент во државната
администрација. Тоа бара дејствување во неколку области, односно: обука на менаџерите;
запознавање со прописите што ги дефинираат обврските, одговорностите и соодветните права
на персоналот, специјалните прописи на администрацијата; подобрување на персоналниот
менаџмент и менаџерските стандарди и, над сите овие, воспоставување  административен
контекст во којшто службениците и јавните менаџери ќе можат да се справат со своите обврски
на професионален, непристрасен, транспарентен и контролиран начин.

Контекстот „администрација низ закон“

Овој административен контекст се состои од неколку фактори од коишто најважни се:
• квалитетот на независен регулаторен закон. Регулаторниот закон обезбедува рамка за

донесување одлуки во определена политичка сфера (за урбанистичко планирање или за прашања
за животната средина). Со други зборови, тоа претставува алатка за службениците и извор на
информации и предвидување за јавноста;

• квалитетот на процедурално административно право. Процедуралното административно
право обезбедува соодветни процедури за административно одлучување, координација и
рамнотежа на моќта, за односите меѓу службениците и комуникацијата со јавноста, но
овозможува и секоја заинтересирана страна да биде сослушана или да има право на жалба;

• квалитетот на финансиска и административна одговорност и контролните механизми.
Тоа работно место на транспарентен начин обезбедува проверка на финансиското и
административното одлучување, но вклучува и средства за корекција, обвинителство и
надоместок на штета.

Истовремено, овие три фактора ги обезбедуваат правните вредности и принципи што
придонесуваат при формирањето на ставот и однесувањето на јавните менаџери и  останатите
државни службеници кои работат во рамките на административниот контекст. Овие правни
принципи ќе бидат основни, водечки принципи за донесување одлуки и однесување; тие ќе ја
намалат веројатноста за донесување непроверени одлуки, овозможуваќи го нивното дискретно
донесување во рамките на административниот закон. На крај, принципите на
административното право многу ќе придонесат за воспоставување на основата за
професионална јавна администрација.

Значи, професионализмот на јавната администрација е многу поголема задача од
спроведувањето на одредбите на државната администрација  и воведувањето подобрувања во
личниот менаџмент. Доколку административниот контекст, во чии рамки службениците мора
да работат, не е подобрен, тогаш тие можеби ќе донесуваат арбитражни одлуки со недоволна
комуникација со јавноста и недоволна координација со другите институции, дури и во случај
кога се избрани според заслугите и изложени на систематска обука.

Хомогеност на менаџементот во државната администрација

Еден проблем, наследен од претходните административни структури во земјите од
Централна и Источна Европа, е недостатокот на координација и единствени стандарди за
менаџирање со персоналот преку јавната администрација. Овие недостаоци мораат да се
надминат, а менаџирањето со персоналот мора да се координира во самата јавна
администрација, како би се осигурало дека е постигнато и одржано прифатливо ниво на
заедничко административно право и  стандарди на државната администрација.

За да се постигне тоа, пак, мораат да се земат  предвид различните погледи на државната
администрација. Државната администрација треба да биде заедничка функција на менаџментот
во рамките на јавната администрација. Како што веќе и претходно беше споменато, оваа
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заедничка функција е насочена кон обезбедување на принципите на административното право
и основните правни услови, како што се: ангажирање и унапредување според заслугите, фер
третман на платите, еднакви права и обврски, т.е. нивна хомогена застапеност и сфаќање,
односно потврдување преку јавната администрација како целина. Оваа заедничка функција
бара некоја вид централен капацитет за менаџирање на државната администрација.

Во некои западноевропски земји, како што се, на пример, Франција, Португалија и Шпанија,
посебно министерство на јавна администрација или државна администрација е одговорно за
општите аспекти за менаџирање на државната администрација. Таа одговорност, обично, се
состои од подготвување нацрт- акти и одредби за државната администрација, организирање
или следење на вработувањето, координирање на човечките ресурси, преговарање со
синдикатите на државната администрација, во името на власта, како и организирање  општи
или посебни обуки, какви што се, на пример, училиштата или институтите за јавна
администрација.

Во други земји, пак, на пример, Австрија, Белгија, Германија, Ирска и Холандија,
Министерството за финансии или Министерството за внатрешни работи управува со државната
администрација.

Во Италија и Шведска се воспоставени се посебни агенции за преговарање со синдикатите
на државната администрација, во името на националната власт и агенцијата, како и локалната
власт.

Одговорностите и институционалниот карактер на таквите способности да управуваат со
државната администрација би требало да бидат дефинирани во Законот за државна
администрација. Тоа може да биди оддел којшто ги подготвува одлуките за премиерот или
Советот на министрите. Тоа може да биде и посебно министерство или посебна институција
што е одговорна пред премиерот. Можни се повеќе типови  институционални уредувања. Но,
важно е на оваа централна функција  да и се дадат доволно овластувања за ефективно
хоризонтално управување во јавна администрација.
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ЗАКЛУЧОК

Овој документ е обид да се покаже како принципите на административното право и
стандардите на државната администрација меѓусебно се испреплетуваат. Истовремено, тој има
за цел да покаже како стандардите и принципите како главна заедничка одлика го имаат
заедничкото разбирање, што широко е распространето во формирањето на Европскиот
административен простор, главно, според упатствата на Европскиот суд за правда.
Административното право потекнува од уставните договори што длабоко се вкоренети во
културните, социјалните и политичките вредности, обединети околу принципите на
демократијата. Државната администрација е главен елемент на јавната администрација, но како
главен елемент, честопати јавната администрација и државната администрација се сметат за
синоними.

Ова води до три главни заклучока, и тоа: прво, вредностите на државната администрација се
законски обврзувачки; второ, регулирањето на државната администрација е надвор од
регулирањето на работните односи меѓу државата и нејзините вработени – тоа се однесува на
регулирањето на едно од државните овластувања, во поширока смисла; трето, принципите на
административното право го инспирираат донесувањето одлуки на јавните менаџери и
формирањето на однесувањето на државната администрација во целина. Исто така, овие се
однесуваат како референтни точки, според коишто прифатените стандарди се применуваат за
државната  и јавната администрација во земјите -членки и институциите на Европската унија.

Вредностите на државната администрација се законски обврзувачки принципи

Државната администрација е ограничена со принципите на уставните договори и
административното право. Од овој аспект, може да се каже дека вредностите на државната
администрација се правни вредности. Правните вредности не се исти како и етичките вредности,
и покрај тоа што, во поширок контекст, тие се преклопуваат. Етичките вредности се водечки  за
дејствувањето и нивното кршење заслужува општествен укор. Кршењето на правните вредности
има законски последици, преку казнените одредби на Законот за државна администрација.
Државните службеници се обврзани на административните принципи, втемелени во
законодавството.

Државните службеници не се само вработени во државата

Државните службеници се субјекти на правните принципи и облигациските правила коишто
произлегуваат од нивното посебно место во хиерархијата на структурата на државата. Ова место
ја формира професијата, којашто работи на основните права на своите сограѓани. Одредбите на
државната администрација не ги регулираат работните односи меѓу работодавачот и неговите
вработени, како тоа што го прави Законот за работни односи. Одредбите на државната
администрација имаат намера, од една страна, да ги заштитат државните службеници во
извршувањето на нивната посебна општествена улога во демократското општество, а од друга
страна, да ги намалат професионалните стандарди заради деликатните прашања со коишто се
занимаваат државните службеници. Државните службеници се учесници во јавната сфера на
општеството, а тоа е сферата што спаѓа во доменот на јавното право.

Заради тоа, јавното право, а не општиот Закон за работни односи е она коешто треба да го
регулира делегирањето на овластувањето за донесување одлуки во корист на државата; потоа
одговорноста на професионалните државни службеници и механизмите за извршување на
јавните овластувања. Ова , значи, е една од главните причини заради којашто е потребно да се
има посебен акт за државната администрација, како дел од административното право. За разлика
од работните услови, овие работи не можат да се дефинираат врз индивидуална договорна
основа.
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Принципите на административното право ја креираат формата на однесување на
државната администрација

Сепак, системот на државната администрација, регулиран со актот за државна
администрација, не е доволен да ја направи јавната администрација професионална, ефикасна,
ефективна, непристрасна и лојална на владеењето на правото. Исто така е неопходно да се
поседува независно и процедурално административно законодавство со задоволителен
квалитет. Ова законодавство нема да им послужи на државните службеници само како важно
средство за извршување на нивните должности и реализација на веќе опишаните принципи на
јавното право, но  ќе послужи и како јасна процедура за насочување на нивното работење и ќе
придонесе нивното дејствување и одлуките да бидат предвидливи.

Во овој контекст, исто така е потребно  дополнително процедурално и независно
законодавство за да се обезбеди задоволителна внатрешна и надворешна контрола на јавната
администрација и државната администрација, особено во јавното финансирање, контролата на
квалитетот, супервизијата на постапките, но пред сè да обезбеди независен систем на судство
што добро ќе функционира и ќе биде способно успешно да ги корегира административните
работи и одлуките по пат на жалби. Ова барање не постои само заради правна сигурност и
веродостојност на јавната администрација, туку и за да обезбеди соодветна правна заштита на
правото на поединецот и легитимните очекувања.

Принципите на административното право придонесуваат за создавање  Европски
административен простор

На крај, степенот до којшто целиот административен концепт, вклучуваќи ја и државната
администрација во одделна земја, ги задоволуваат заеднички прифатените стандарди, што се
креирани и мерени во однос на усвоените принципи на административното право,а ќе бидат од
огромно значање за земјите што се кандидираат за влез во Европската унија или, со други
зборови, да станат рамноправни учесници во Европскиот административен простор.
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