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Во западните демократии, омбудсман е силна и престижна демократска 
институција, функција со голем авторитет и многу блиска до граѓаните 
бидејќи тие имаат доверба во него затоа што ги штити нивните права. 
Господине Мемети, можете ли да направите паралела со нашето 
искуство? Колку, на пример, Вие лично сте задоволни како народен 
правобранител? 
 
Би сакал одговорот на вашето прашање да го почнам со една моја констатација, 
која се базира на тоа што значи проучување на функционирањето на независните 
механизми за заштита на човековите права и она што значи практика и размена 
на искуства со другите мои колеги и од земјите кои имаат богата демократска 
традиција, но и од оние кои скоро ја вовеле институцијата омбусман. Заклучокот е 
следен - омбудсманот треба и мора да се чувствува во општетството! Граѓаните 
треба да бидат убедени дека омбудсманот будно ги следи институциите во 
општеството, ги надгледува и притоа успева во тоа надгледување да создаде 
еден добар баланс и со помош на  прифатливи укажувања и препораки, фактички 
од една страна да им докаже на институциите дека граѓаните се во право ,или, 
пак, од друга страна да ги убеди граѓаните дека навистина е постапено согласно 
законот. За да се постигне ова  се разбира, потребено е исполнување на неколку 
услови, почнувајќи од тоа што значи познавање на функционирање на системот, 
традиција на демократско општество, па и менталитет на општеството, со еден 
збор едно солидно ниво на развиток на демократското општество.  
 
 
 
Тоа значи дека обудсманот е и сликата за демократијата во едно 
општеството? 
 
Токму така, омбудсманот во едно општество е одличен индикатор за нивото на 
развитокот на демократијата. Тука, се разбира, се гледаат разликите меѓу нас и 
оние општества со демократски традиции. Во земјите во транзиција, на пример, 
потешко се остваруваат демократските принципи што, секако дека влијае на 
работата и на функционирањето на институцијата омбудсман, иако  јас имам 
чувство дека и кај нас се повеќе се прифаќаат интервенциите на народниот 
правобранител од страна на органите или другите институции на системот. Сепак, 
морам да кажам дека истовремено тоа мое чуство ми кажува дека тие забалешки 
се прифаќаат не поради тоа што службеникот или институцијата имат висока 
свест дека навистина така треба да постапат, или дека се свесни за 
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добронамерноста на интервенцијата на омбудсманот туку дека тоа го прават 
знаејќи дека омбудсманот може со други мерки и инструменти да оди понатаму до 
некоја повисока инстанца. Значи, се уште има потреба за подигнување на свеста 
кај тие што одлучуваат за правата на граѓаните и сметам дека тука е клучната 
работа и затоа мора поинтензивно да се работи ако сакаме да постигнеме, на 
пример, јавната администрација да биде посовесна и поодговорна во однос на 
препораките на народниот правобранител.  
 
 
 
На што најмногу се жалат граѓаните? 
 
Главно на работењето на судската власт. Но, ова не е само карактеристика за 
нашето општество, ова е карактеристика која ја слушам од моите колеги 
омбудсмани и од многу поразвиените демократски земји. Од 2005 година од кога 
сум на чело на оваа институција бројките покажуваат дека на врвот се 
преставките  кои се однесуваат на судската власт. Како јас би го толкувал ова, 
Зошто токму судската власт е тој сегмент на кој граѓаните најмногу се жалат? Тука 
се битни два аспекта. Едниот е дека во судската постапка има две страни, дека 
судот носи одлука за која нормално е едната страна да мисли дека правдата не е 
задоволена, или да смета дека одлуката требало да биде донесена на поинаков 
начин. Тука не сакам да го занемарам и квалитетот на судските одлуки во 
Република Македонија и покрај тоа што често пати сум бил критикуван што токму 
јас се мешам во судската власт и ги квалификувам некои одлуки на судот дека не 
само што не се судени во разумен рок туку и дека не се квалитетни. Втората 
работа е поврзана со тоа што  граѓаните исцрпени од долгите судски постапки, во 
институцијата народен правобранител гледаат една искра надеж и се обраќаат до 
него за да видат што тој може да им помогне. Јас ке ви наведам еден пример од 
пред неколку години кога јавно излегов со критика кон неколку судии при што РСС 
реагираше експресно. Следниот ден мојата кацеларија беше полна со граѓани кои 
се жалеа токму на судството.Исто така, би сакал да укажам на тоа дека јас сум 
постојано во комуникација и со Комесарот за човекови права и со Судот за 
човекови права во Стразбур и мислам дека е многу добро што постои 
наднационална можност за заштита на човековите права. Меѓутоа, моите 
сознанија говорат дека и Судот во Стразбур почнува да добива голем број 
предмети и дека и тој почнува да се соочува со неефикасноста. Затоа за мене е 
најважно самите земји да вложат повеќе труд предметите се повеке да се 
решаваат во домашните судови, а се помалку да заминуваат на решавање во 
Стразбур, па таму да се чека на нови три или четири години додека истиот не 
биде решен.  
 
 
 
Токму тоа е и најголемото прашање, како тоа да се постигне кај нашето 
судство?               
 
На начин што би создале инструменти и можности правната регулатива тука, во 
Македонија, да се решаваат проблемите. Видете, граѓаните често пати кога ќе го 
исцрпат определеното право најчесто велат: “Ќе одам во Стразбур, таму ќе ја 
барам правдата! Меѓутоа, не се докрај информирани што тоа точно значи. И не 
само граѓаните, туку за жал и институциите. Граѓаните се повеќе знаат дека 
согласно Конвенцијата за заштита на човековите права и протоколот со кој е 
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заснован тој суд, државата е должна да ја спроведе пресудата на Судот. Меѓутоа, 
кај нас  на тоа се гледа како на техничка работа- да се наплати  изречената казна 
и со тоа се смета дека е решен проблемот Не, тоа не е суштината во 
подобрувањето на функционирањето на судството! Според мене суштинско и 
најбитно е да се одговори на прашањето како во иднина да се подобри 
функционирањето на домашните судови, а граѓаните се помалку да размислуваат 
за Стразбур. Всушност, тоа е и целта на омбудсманот. Значи, да ги надгледува 
органите, да ги отсликува состојбите и таму каде што има слабости да каже дека 
тие слабости треба да се поправат. Никако на одлуките од Стразбур не треба да 
се гледа на начин што ќе се каже: Ќе ја платиме казнат и толку! 
 
 
 
Сепак, познато е дека токму поради тоа што граѓаните главно се 
чувствуваат тука немоќни, главната надеж ја гледаат во Судот во 
Стразбур и таму ја бараат правдата надевајќи се дека нивните маки со 
овдешното судство ќе бидат прекратени...  
 
Апсолутно е така и успеваат! Тоа го покажува состојбата бидејќи бројката на наши 
граѓани кои ја тужат државата во Стразбур од година во година расте. Меѓутоа, јас 
мислам дека веќе има и одредени чекори, кои ќе почнат да влијаат таа бројка 
полека да  почнува да се намалува. Особено во однос на она што значи судење 
во разумен рок затоа што од јануари оваа година Врховниот суд доби ингеренции 
да утврдува дали судијата судел во разумен рок или не. Често пати граѓаните 
најдиректно мене ме прашуваат: “Господине Мемети, кажете ми Вие што значи 
судење во разумен рок бидејќи ние самите не можеме да дојдеме до таков 
одговор, иако во нашите закони постојат точни рокови за судската процедура?” 
Јас им велам вака - разумен рок  подразбира висока свест и одговорност на оној 
што работи, било во однос на она што значи јавна администрација, она што значи 
судска  власт или, пак, она што подразбира канцеларија на омбудсманот! Разумен 
рок е оној рок  во кој на оној што одлучува му е доволен да го созрее предметот  
за да се донесе навистина квалитетна одлука. Се разбира, за полесните предмети 
може да траат неколку месеци, а потешките и со години, но најважна е 
одговорноста и професионалноста во работата. Затоа и велам дека националните 
општества мора да вложат многу повеќе труд во решавањето на проблемите, а 
Судот во Стразбур да биде последната инстанца која ќе има можност ефикасно и 
квалитетно да одлучува. И втората работа кога станува збор за ова прашање е да 
се вложат напори одлуки на судот во Стразбур не само да ги плаќаме туку врз 
основа на нив  да создадеме и поквалитетна судска пракса и поефикасна правна 
регулатива. Само на таков начин ќе можат да се подобрат состојбите со 
позабрзани чекори. Јас сум свесен дека тоа е процес и дека тоа не може да се 
постигне одеднаш.  
 
 
 
Неодамна имавте средба со специјалниот претставник на ОН за верските 
слободи, Асма Џахангир. Таа даде позитивни оценки за верските слободи, 
но беше шокирана од верскиот фанатизам и настаните на Плоштадот во 
Скопје. Што точно разговаравте? 
 
Иако навидум изгледаше дека е тоа протоколарна посета, сепак текот на 
разговорите траеше многу повеќе од она што го предвидуваше протоколот бидејќи 
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разговаравме за многу чувствителни прашања. На пример, за прашања како што 
е правото на слободата на мислењето, за слободата на изразување на став, 
правото на слободата на уверување, на верското убедување. Всушност, многу 
искрено ги отворивме сите овие прашања. Можам да кажам дека госпоѓата 
Џахангир беше многу вознемирена во однос на настанот, којшто се случи на 
плоштадот во Скопје, особено во делот на прашањето дали на граѓаните во 
Македонија им се овозможува да го искажат слободно своето мислење и својот 
став во однос на тоа како сакаат, односно не сакаат да го видат својот град. Тоа 
што уште повеќе ја загрижи беа оние извици, кои беа слушнати на плоштадот и 
кои лесно можат да ја потпалат атмосферата во едно мултиетничко и 
мултикултурно општество. И во оваа пригода сакам да нагласам дека 
канцеларијата на народниот правобранител веднаш го соопшти својот став дека 
правото да се искаже сопственото мислење е фундаменталното право на 
граѓаните, а институциите на државата се должни да им овозможат на граѓаните 
тоа право на говор да можат слободно да го остварат. Ние, исто така, веднаш 
јасно соопштивме дека навредливите зборови можат многу да му наштетат на 
нашето општество. За мене е неприфатливо несогласувањето со ставот на 
другиот да се изразува преку насилство или со навредување. 
 
 
 
Како ги коментирате оние меѓународни извештаи во кои се укажува на 
назадување на демократијата во Македонија, па дури се посочува дека по 
одделни прашања сме “демократија со мана”? 
 
Видете, јас не се согласувам со тоа дека има идеални системи. Развојот на една 
земја се гледа токму преку надградувањето на институциите и нивното тежнеење 
подобро да функционираат. Мислам дека ние сме земја, која сепак напредува. Е, 
сега, која е брзината и дали сите институции и воопшто сите во општеството 
доволно вложуваме труд за да со задоволителни чекори одиме напред, тоа е 
сосема друго прашање. Тука, се разбира, дека уште има простор за многу работа. 
Знаете, јас не се согласувам со оние тези кога ќе се каже “тој не не внесе во ЕУ!” 
Всушност, ние имаме една лоша навика, која многу ни пречи и ни штети на 
општеството, а тоа е навиката секогаш да впериме прст кон друг. Европските 
процеси се заеднички и сите треба да вложиме колку што можеме, колку што ни 
дозволува знаењето, капацитетот и законската регулатива за да успееме. Таа 
европска цел е заедничка цел. Општо мислење на граѓаните е дека со заеднички 
залагања треба да стасаме до таа европска цел  што е можно побрзо. Се разбира, 
некој има помала, а некој поголема одговорност, меѓутоа напорите да се стане 
дел од Европа треба да бидат заеднички. Тоа е процес за доброто на сите и така 
треба да се однесуваме. 
 
 
 
Доаѓате од инаугурацијата на новиот шеф на државата, Ѓорги Иванов. 
Кој е Вашиот впечаток? Очекувате ли соработка од претседателот 
Иванов? 
 
Да, бев на инаугурацијата и внимателно го слушав неговиот говор, во кој ги посочи 
главните приоритети како ќе ја извршува функцијата претседател на државата. 
Добро е што новиот претседател кажа дека особено ќе се грижи за демократските 
процеси и правата на сите граѓани, а во тие тие рамки најави отворена соработка 
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со сите институции во земјата. Тоа е добра порака. Очекувам соработка од 
претседателот Иванов и верувам дека сигурно ќе ја имаме.                  
 
 
 
ОМБУДСМАНИТЕ ИМААТ ТЕШКА ЗАДАЧА 
 
  
Имате ли свој фаворит меѓу западните омбудсмани, кој би го посочиле 
како пример за добар народен правобранител? 
 
Во светот постојат три групи од каде што се регрутираат омбудсманите или 
народните правобранители. Едната група е судството, другата политичарите, а 
третата група се професорите. Праксата покажува дека најдобро функционираат 
оние кои имаат и политичко искуство, политички беграунд. Тешко е да се издвои 
репер за она што значи добар омбудсман бидејќи сите омбудсмани имаат тешка 
задача. Нема народен правобранител кој не се соочува со проблеми, но јас би 
сакал да потенцирам што е најважно за неговата работа. Тоа е колку е тој 
прифатен од институциите и колку тие се отворени кон него и ги прифаќаат 
неговите препораки,со еден збор, колку тие соработуваат со него. Голема улога 
има и соработката на омбудсманот со медиумите. Всушност, колку, овој јас би го 
нарекол  триаголник, поквалитетно функционира, толку побрзо можеме да одиме 
напред. Од исклучителна важност е поддршката на омбудсманот од страна на 
институциите на системот. На пример, не случајно во нашиот закон постои 
одредбата дека доколку народниот правобранител побара да биде примен од 
страна на претседателот на државата, премиерот или претседателот на 
собранието, тие треба да остварат средба со него во рок од 24 часа!  
Интересно е да кажам дека ние годишно имаме околу 3.000 претставки од 
граѓаните во нашите канцеларии. Не секогаш сме убедени дека тие се во право 
меѓутоа слободен сум да кажам дека нас не влече некоја внатрешна енергија 
дека граѓаните се во право. Исто така, кај нас доаѓаат различни категории 
граѓани, со најразлични проблеми, а тоа значи дека и без да сакаш, влегуваш во 
нивните животи, во нивната кожа. Јас и порано сум кажал дека за мене 
проблемите на граѓаните никогаш не можат да бидат само еден обичен лист 
хартија, тоа се човечки судбини. Кога се работи за правата на граѓаните 
одговорноста мора да биде на поголемо ниво, а совесноста на оној што работи да 
остане чиста. Знаете, нема поголема сатисфакција и посилен мотив да 
продолжите понатаму отколку кога знаете дека сте успеале да му помогнете на 
граѓанинот и сте го заштитиле неговото граѓанско право.  
 
 
 
ШВЕДСКА 200 ГОДИНИ ИМА ОМБУДСМАН 
 
Би сакал да дадам еден интересен податок кога станува збор за историјатот на 
Омбудсман институцијата. За нас омбудсманите оваа година е историска затоа 
што се слават 200 години од формирањето на институцијата народен 
правиобранител во Шведска која важи за татковина на оваа институција. Чест ми 
е што ке присусутвувам на оваа прослава која ке се држи во јуни затоа што имам 
тесна соработка со парламентарниот омбудсман на Кравлството Шведска г. Матс 
Мелин. Тој ми пренесе едно добро искуство, дека одлуките на омбудсманот не 
смеат да бидат избирази, импулсивни. Напротив секоја некоја одлука мора да 
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биде издржана, аргументирана, затоа што зборот на омбудсманот мора да тежи. 
 
 
 
КАКО СТАНАВ МИНИСТЕР ЗА ПРАВДА? 
 
Морам да признам дека во политиката влегов случајно, во 2001 година, кога 
Македонија беше соочена со конфликтот. Тогаш се формираше владата на 
широка коалиција и јас добив покана да бидам член на таа влада. На почетокот и 
јас самиот не верував во такво нешто, дури најискрено да Ви кажам бев и малку 
исплашен бидејќи ја следев седницата на Собранието, а таму се одвиваше една 
многу жесто дебата. Но, се случи да дојдам во Скопје и по неколку разговори и 
убедувања прифатив да станам министер за правда во владата на широка 
коалиција. Се сеќавам и на тоа дека на заклетвата сите министри беа во костуми 
и вратоврски, а јас немав прилика да бидам така облечен бидејќи немав време да 
облечам посвечена гардероба. Сепак, најважно беше што тогаш се направи таа 
широка коалиција во која влегоа сите поголеми политички партии за да земјата се 
извлече од кризата, а целиот процес одеше под покровителство на тогашниот 
претседател Борис Трајковски и меѓународните фактори, САД, ЕУ и ОБСЕ. 
Потоа заминав во Уставниот суд, но мандатот брзо го потрошив, за околу 8 
месеци бидејќи еднаш избран судија на Уставниот суд не може повторно да биде 
избран за уставен судија. Во 2004 бев замолен одново да се вратам во владата и 
повторно станав министер за правда. Ако на нешто сум горд од тој период тоа е 
дека токму во тоа време успеав да реализирам три крупни проекти - стратегијата 
со законите со која почна реформите во правосудството, како и двете закониски 
решенија - законот за знамињата и законот за употребата на јазиците.      
 
 
  
 

Меѓусебната почит, разбирање и блискоста се  
најважни за семејството 
Влојца Мемети- сопруга на народниот правобранител 
 
 
 
Каков сопруг е народниот правобранител? 
 
Веќе 24 години сум во брак со мојот сопруг и можам да кажам дека  и покрај тоа 
што секогаш бил ангажиран на работни места кои му одземале време, сепак 
секогаш наоѓал начин и се обидувал да посвети внимание на семејството. Тој 
секако дека поради работата често знае да биде нервозен и избувлив, но она што 
треба да се цени е дека знае да се извини и да признае дека згрешил. Особено 
што чувствува дека сите ние имаме разбирање и сме свесни за неговиот 
темперамент, но и за товарот на неговите работни обврски.  
 
 
 
Дали граганите знаат и Вас да ви се пожалат знаејки дека сте сопруга на 
народниот правобранител? 
 
Да. Меѓутоа морам да признаам дека тоа не се случува често. Сепак кога и да ми 
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се обратиле јас не заборавам да му ги пренесам нивните проблеми, но знам и да 
ги упатам да се обратат било во неговите регионални канцеларии или во 
седиштето во Скопје. Понекогаш, чувствувам дека со тоа го преоптоварувам но 
сепак имајќи предвид дека станува збор за човечки судбини тој сепак наоѓа време 
со нив да се сретне и да разговара и во рамките на неговите можности, и да им 
помогне. Јас не заборавам понекогаш и да го потсетам, да го прашам: А што 
направи со тие луѓе? Дали успеа да им помогнеш?        
 
 
 
Што е она најважно што им го пренесовте низ воспитувањето на своите 
деца?   
 
Со самото тоа што ние сме многу поврзани како семејство секако дека и на моите 
деца им ја пренесувам важноста на меѓусебната почит, разбирање и блискоста во 
семејството. Затоа јас секогаш им велам дека треба постојано да се негувааат 
овие работи бидејќи тоа претставува основата на едно семејство што понатаму 
секако влијае на нивното надградување како личности.   
                                           


