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Скопје 

 

 

ИНФОРМАЦИЈА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКИТЕ НА МЕЃУНАРОДНИОТ СУД ЗА 
ЧОВЕКОВИ ПРАВА 

 

Вовед 

Нивото на демократски развој на едно општество не зависи само од правните 
гаранции што државата ги обезбедува на граѓаните за остварување на нивните основни 
човекови слободи и права, туку и од фактот дали се предвидени соодветни механизми во 
случај на нивна повреда, како и дали е обезбедена ефикасна и навремена заштита во 
разумен рок, особено пред независни и непристрасни судски органи. 

Во меѓународното право, правото на правично судење и правото на судење во 
разумен рок се предвидени во повеќе меѓународни документи меѓу кои е Меѓународниот 
пакт за граѓански и политички права, каде е наведено дека секое лице има право на 
правично и јавно судење пред надлежен и непристрасен суд, основан врз основа на 
закон. Натаму, Европската конвенција за заштита на човековите права и основни 
слободи, преку Европскиот суд за човекови права го гарантира и штити правото на 
правично и јавно судење и во член 6 предвидува секое лице да има право на судење во 
разумен рок, пред независен и непристрасен суд, востановен врз основа на закон. 

По осамостојувањето, Република Македонија започна со преземање на 
меѓународните стандарди и гаранции за остварување и заштита на човековите слободи и 
права и нивно вградување во правниот систем. Во 1997 година Собранието на Република 
Македонија го донесе Законот за ратификација на Европската конвенција за заштита на 
човековите права и основни слободи, со што таа стана дел од националниот правен 
поредок. 

Со ратификацијата секоја држава потписничка, меѓу кои и Република Македонија, 
има обврска во правниот систем да востанови ефикасен систем на заштита на кое било 
право загарантирано со Конвенцијата, вклучително и на правото на судење во разумен 
рок. 

Европскиот систем на заштита на човековите права и слободи изврши влијание на 
правниот систем во Република Македонија. Преземените меѓународни обврски и 
гаранции, остварувањето на човековите права и слободи вклучително и правото на 
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судење во разумен рок, Република Македонија го вгради во националното законодавство, 
почнувајќи од Уставот на Република Македонија, Законот за судовите и Законот за 
кривична постапка, односно во процесното законодавство.  

Исто така, со донесување на Законот за народниот правобранител, покрај  
надлежноста да постапува по барања на граѓаните и на други лица кога им се повредени 
правата од органи на државната управа и од други органи и организации со јавни 
овластувања, почитувајќи ги принципите на независност на судовите Народниот 
правобранител постапува и по предмети за кои се водат судски постапки, но само 
во случаи кога се работи за постапки што неоправдано се одолжуваат, во смисла 
кога не се почитува правото на судење во разумен рок. 

Натаму, со измените и дополнувањето на Законот за судовите во 2008 година, 
воведена е и посебна постапка за заштита на правото на судење во разумен рок пред 
Врховниот суд на Република Македонија. 

Од друга страна, со ратификацијата на Европската конвенција за човекови права и 
основни слободи, во 1997 година беше отворена можноста граѓаните на Република 
Македонија да поднесуваат жалби против Републиката пред Европскиот суд за 
човекови права во Стразбур, се разбира откако ќе завршат постапките пред домашните 
судски органи. 

Со ваквата можност се јави потребата за именување лице т.н. владин агент кој ќе 
ја застапува Република Македонија пред Судот, а подоцна беше формиран и Секторот за 
поддршка на владиниот агент при Министерството за правда, чија задача е да 
помага во процесот на застапување на државата пред Европскиот суд за човекови 
права, да го следи извршувањето на пресудите и одлуките, како и да ја следи и 
анализира судската практика.  

Податоци за предметите против Република Македонија по кои постапува 
Европскиот суд за човекови права 

Според податоците на Владиниот агент, од 1999 година до 31.12 2010 год. пред 
Европскиот суд за човекови права против Република Македонија биле поднесени 
2.805 предмети, од кои 1.575 биле отфрлени како недопуштени. Во текот на истиот 
период, од страна на Владиниот агент било постапувано по 308 жалби за наводни 
повреди на правата и слободите предвидени во Европската конвенција за човекови 
права.  Од тие 308 жалби, заклучно со 31.12 2010 година 230 се завршени, а пред 
Судот се уште се активни 58 предмети.  

Податоците, исто така, покажуваат дека подносителите во најголем број случаи 
се жалеле поради повреда на правата во граѓанските постапки, односно парничната 
постапка во домашниот правен систем и тоа во 71% од случаите,  потоа следуваат 
кривичните предмети со 15%, па на крај извршните и управните предмети со 8% учество. 

Од 1999 година, вклучително и периодот до 31.12 2010 година Европскиот суд 
за човекови права донел 50 пресуди со кои е констатирана повреда на правото на 
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правично судење, а доколку се додаде и бројката на предемети решени со пријателска 
спогодба и еднострана декларација која изнесува 118 предмети, вкупниот број на 
одлуки кои се однесуваат на постапување во неразумни рокови изнесува 168 
предмети или 71,5 % од сите одлуки на Судот кои се однесуваат на Република 
Македонија. 

Само во 2010 година од вкупно 96 предмети, во 76 предмети подносителите 
се жалеле на повреда на правото на судење во разумен рок, при што Судот во 10 
случаи донел пресуди, а останатите биле решени по пат на пријателска спогодба или со 
изјавување еднострана декларација. 

Со поднесување жалба, граѓаните најчесто истакнуваат побарувања за правична 
отштета или пак, со посебно барање се обраќаат до Судот и истакнуваат барања за 
надомест на материјална и нематеријална штета, како и трошоци на постапката.  

Видно од податоците е дека Република Македонија за 2010 година по основ на 
пресуди и одлуки на Европскиот суд за човекови права, имала обврска да исплати 
638.025 евра на име правична отштета, а од нив 594.360 евра за надомест на штета 
заради судење во неразумен рок, што претставува значителен износ. Во просек 
досудуван е износ од 3.000 евра на име правична отштета. 

Прашањето за извршување на одлуките на Европскиот суд за човекови права исто 
така претставува предмет на анализа, при што може да се констатира дека во 
Република Македонија со тешкотии се спроведува извршувањето на одлуките на 
Европскиот суд за човекови права. 

Имено, Комитетот на министри, кој го надгледува процесот на извршување на 
одлуките на Судот, во однос на оваа обврска за Република Македонија дал забелешки 
дека од 72 предмети кои се во фаза на мониторирање 80% се повторувачки кои се 
однесуваат на констатирани повреди за судење во разумен рок.  

Воедно, констатирано е дека се пробиени роковите за исплата на правичен 
надоместок. Во 50% од случаите исплатен е надомест во предвидениот рок, а во 
останатите случаи рокот на исплата е надминат. Исто така се јавува и проблемот со 
пресметувањето на каматите заради доцнење на исплатата. Спороста на процесот на 
извршување на одлуките од страна на Република Македонија се потврдува и со фактот 
што водечките пресуди се наоѓаат во процес на извршување две и повеќе години, при 
што не е донесена финална резолуција за затворање на предметите. 

 

Постапки пред Врховниот суд за заштита на правото на судење во разумен рок 

Со измените и дополнувањето на Законот за судовите во 2008 година, воведена е  
посебна постапка за заштита на правото на судење во разумен рок пред Врховниот суд 
на Република Македонија. За таа цел беше формирано посебно одделение при 
Врховниот суд за заштита на правото на судење во разумен рок. 
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Со тоа, на граѓаните на Република Македонија им се даде можност да бараат 
директна заштита на правото на судење во разумен рок пред домашен суд. Значајно е 
што Врховниот суд при одлучувањето, покрај законските процесни правила ги 
применува и правилата и принципите на Европската конвенција за човекови права, 
како  и  судската практика на Европскиот суд за човекови права. 

Според Законот, Врховниот суд решава по барањата на граѓаните во рок од шест 
месеци, а рокот во кој треба да се исплати досудениот надомест е три месеци. 
Најмалиот износ кој бил досуден е 5.000 денари, а најголемиот 240.000 денари, што 
значи дека соодветствува со практиката на Европскиот суд за човекови права. 

Според статистичките податоци во текот на 2008 година до Врховниот суд на 
Република Македонија формирани се 72 предмети од кои решени биле 10, обиени биле 
9, еден бил отфрлен и притоа не била констатирана повреда на правото на судење во 
разумен рок. 

Во 2009 година формирани се 278 предмети, од кои решени се 166, 48 барања 
се одбиени, 84 се отфрлени, а констатирана е повреда во 33 случаи.  

Уште позначително зголемување на бројот на предмети пред Врховниот суд  се 
јавува во 2010 година кога се формирани 398 предмети, од кои 350 се решени. 
Одбиени се 101, отфрлени се 112 барања, а во 137 случаи била констратирана 
повреда на правото на судење во разумен рок.   

Од овие податоци произлегува фактот дека бројот на жалбите пред Врховниот 
суд на Република Македонија што се однесуваат на одолжување на постапките пред 
домашните судови, односно на повреда на правото на судење во разумен рок постојано 
се зголемува.  

Во таа смисла, се поставува прашањето кои се причините поради кои од 
година во година се зголемува бројот на предметите во Одделението за судење во 
рзумен рок при Врховниот суд. За да се дојде до релевантен и адекватен одговор, 
неопходно е ова прашање да се разгледа од повеќе аспекти.  

Имено, судовите во Република Македонија, како првостепените, така и  
второстепените, имаат голем број заостанати и нерешени предмети, па заедно со 
новопримените се создава бројка која е на завидно ниво, а судовите постојано 
истакнуваат дека се судираат со проблемот на недостиг, односно недоволен број судии.  

Воедно, се јавува и проблемот со постојано менување на законската 
регулатива што ја регулира оваа материја што придонесува за забавување, односно 
одолжување на постапките пред судските органи, што од друга страна зборува за фактот 
дека во одредени случаи судиите се недоволно стручни и обучени да ги применат 
новите законски решенија, односно правилно и ефикасно да ја вршат нивната функција. 

И како крајно, мора да се има предвид дека и самите странки во постапките пред 
надлежните судови, во одредени случаи со неприсуството и со барањата за 
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одложување на расправите, придонесуваат постапките да траат повеќе од 
потребното. 

 

Народниот правобранител во заштитата на правото на граѓаните на судење 
во разумен рок  

Според Законот за народниот правобранител, Народниот правобранител во 
вршењето на работите од својата надлежност презема дејства и мерки за кои е овластен 
со закон, заради заштита на уставните и законските права на граѓаните кога им се 
повредени од органите на државната управа и од други органи и организации што имаат 
јавни овластувања и заштита на начелата на недискриминација и соодветна и правична 
застапеност на припадниците на заедниците.  

Во смисла на член 12 од Законот за народниот правобранител, Народниот 
правобранител има надлежност да презема дејства и мерки за заштита од 
неоправдано одолжување на судски постапки или несовесно и неодговорно 
вршење на работите на судските служби, не повредувајќи ги принципите на 
самостојност и независност на судската власт. 

Во текот на повеќегодишното функционирање на институцијата Народен 
правобранител евидентно е дека граѓаните во најголем број случаи поднесуваат 
претставки поради одолжување на постапките пред судовите, во прв ред пред 
првостепените судски инстанци. Ваквите податоци говорат дека остварувањето на 
правата на граѓаните за правично и судење во разумен рок и натаму претставува 
огромен проблем во Република Македонија. 

Од податоците, исто така, произлегува дека во текот на 2009 година од областа 
правосудство до Народниот правобранител биле доставени 745 претставки, од кои 407 
се однесувале на барања за заштита на правото на судење во разумен рок, што 
претставува повеќе од 50%. Во 2010 година од вкупно 757 претставки, 401 се 
однесувале на истото барање, а во 2011 година од досега пристигнатите 600 
претставки, 417 се однесуваат на неоправдано одолжување на постапките што 
претставува 60% од вкупниот број доставени претставки од областа правосудство. 

Во случаи кога граѓаните бараат заштита на правата поради неоправдано 
одолжување на постапките пред судските органи, Народниот правобранител поведува 
соодветна постапка и доколку оцени дека нивните права навистина се повредени, 
презема соодветни дејства. Во таа смисла, Народниот правобранител до надлежните 
судови доставува соодветни укажувања, препораки и мислења, кои во најголем број 
случаи се прифатени. 
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Констатации за состојбата со заштитата на правото на судење во разумен рок  

Доколку се осврнеме и ги анализираме погоре прикажаните податоци, може да 
констатираме дека заштитата на правото на судење во разумен рок граѓаните на 
Република Македонија може да ја остваруваат низ повеќе сегменти, на повеќе нивоа и 
пред повеќе органи. Во таа смисла, со извршените реформи во судскиот систем и 
носењето на новите законски решенија, како што се: измената и дополнувањето на 
Законот за судовите, Законот за извршување од 2005 година, како и Законот за 
кривичната постапка, се овозможи значително подобрување на состојбите во однос 
на претходниот период.  

Па сепак, евидентно е дека и покрај подобрувањето на состојбите, во Република 
Македонија потребно е да се направат дополнителни напори за да се унапреди 
системот на  заштита. 

Ова од причини што и самиот Европски суд за човекови права оценил дека не 
само од Република Македонија, туку и од останатите држави кои ја ратификувале 
Конвенцијата, до Судот пристигнуваат голем број жалби, што придонесува за 
намалување на неговата ефикасност и ефективност. За да се зголеми ефикасноста на 
Евроспкиот суд, преземени се реформи во соработка со надлежни институции и тела на 
Советот на Европа преку измени и дополнувања на Конвенцијата, со стапување во сила 
на Протоколот 14 во 2010 година. 

Што се однесува на фактот што од година во година се зголемува приливот на 
предмети пред Европскиот суд за човекови права против Владата на Република 
Македонија, потребно е повеќе органи и институции да делуваат во правец на нивно 
намалување, односно редуцирање. 

Најнапред се наметнува потребата за осовременување на судовите и во таа 
смисла унапредување на нивната организација, зголемување на капацитетите на 
судовите со поголема техничка и кадровска опременост со цел намалување на 
заостанатите предмети, односно брзо и во законски рок решавање на новопримените 
предмети.  

Исто така, од примарно значење е посебното одделение на Врховниот суд на 
Република Македонија, но потребно е да се воспостават и механизми што ќе го следат 
извршувањето на одлуките на Врховниот суд, со цел да се обезбеди доследно 
остварување на правото на судење во разумен рок. 

Неопходно е забрзување на извршувањето на одлуките на Европскиот суд за 
човекови права, со оглед на забелешките на Комитетот на министри дека се 
пробиваат роковите за исплата на досудениот правичен надоместок. За таа цел и 
натаму останува потребата за формирање Меѓуресорска комисија за извршување на 
одлуките на Европскиот суд. 

Воедно, се наметнува и потребата за континуирано делување и дообучување 
на оние кои се одговорни за текот и времетраењето на судските постапки. Во таа 
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смисла, потребно е Академијата за судии и јавни обвинители да продолжи со 
организирање обуки, со цел размена на искуства и продлабочување на знаењата на 
носителите на правосудните функции во примената на член 6 од Европската 
конвенција за човекови права и надлежностите на Европскиот суд за човекови 
права. Притоа, обуките треба да бидат организирани пред се за судиите од Одделот за 
судење во разумен рок на Врховниот суд на Република Македонија, но и за судиите од 
основните и апелационите судови во Република Македонија, обвинителите и 
адвокатите. 

 

Придонесот на Народниот правобранител во унапредување на заштитата на 
правато на граѓаните на судење во разумен рок  

Неспорен е фактот дека Народниот правобранител исто така придонесува во 
унапредување и остварување на правото на судење во разумен рок, имајќи предвид дека 
во текот на повеќегодишното работење има постапувано по голем број конкретни случаи, 
при што со своите интервенции придонесе подносителите на претставките да добијат 
поефикасна судска заштита. 

Но доколку сакаме унапредување на состојбите, односно натамошно намалување 
на случаите на повреда на правата на граѓаните во однос на правото на судење во 
разумен рок, неопходно е и натаму да се работи на полето на: 

 - откривање на случаите и преземање соодветни мерки и активности во текот на 
постапките што се водат пред надлежните судови за утврдување на повредите и заштита 
на  правото на судење во разумен рок; 

- давање информации и правни совети на граѓаните за начинот и органите 
пред кои може да побараат заштита, доколку сметаат дека судските постапки 
неоправдано се одолжуваат; 

- спречување на неоправданото одолжување на судските постапки; 

- доследно спроведување на законите и законските прописи што ја третираат 
оваа материја, како и давање иницијативи за промена на законската регулатива со цел 
создавање услови за поефикасна заштита на правата на граѓаните; 

- промоција на принципот судење во разумен рок. 

Притоа, за да се намалат случаите на повреда на правото на судење во разумен 
рок, неопходно е да се нагласи потребата сите органи и институции да дадат свој 
придонес за подоследно информирање на граѓаните и другите лица за начинот на 
кој може да се надмине овој проблем. 

За да профункционира ефикасната и ефективната заштита на граѓаните, 
неопходно е граѓаните да се информираат на адекватен начин како да постапуваат во 
случај на повреда на правото на судење во разумен рок и каде може да се обратат 
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за да добијат адекватна заштита, односно кои законски средства им стојат на 
располагање. Токму од тие причини, неопходно е постојано промовирање на 
работата на: Народниот правобранител, на Врховниот суд на Република Македонија 
и на Европскиот суд за човекови права, во средствата за јавно информирање, 
изработување промотивни материјали, брошури и други форми преку кои граѓаните 
ќе се запознаат со надлежностите на овие органи. 

 

НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ 

                                                                                                               Иџет Мемти 


