
24  МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 556 / 25.2.2005

Пишува: 
Кокан СТОЈЧЕВ

ПОЛИТИКА ТРЕТАТА ВЛАСТ СЕ СООЧУВА    

Македонската "Ју с ти-
ци    ја" повторно се нај-
де на удар, бидејќи 

доцнат реформите во суд-
ството, а тоа создава нервоза 
не само кај домаш ната јав-
ност туку и кај странците. Тие 
се зачудени од тврдоглавоста 
која ја сре ќаваат во овие 
кругови и од нејзината експо-
нираност кај третата власт 
во земјава. Дел од вината за 
бавноста во одвивањето на 
промените во правосуд ство-
то мора да се бара и кај до-
машните по литичари, кои не 
сакаат така лесно да се 
откажат од ус лугите кои им 
ги даваат ко румпираните 
судии и дру гите лица ин-
волвирани во општата нега-
тивна слика за владеењето 
на правото во државава. По-
ради тоа и нај новото преду-
предување, кое пристигна 
од другата страна на светот, 
од САД, не смее да биде 
прифатено ка ко мешање во 
внатрешните работи на Ре-
публика Маке донија, туку ка-
ко жолт кар тон кој може да 
предизвика застој во меѓу-
народните од носи и губење 
на поволната позиција која 
во моментов ја ужива нашава 
земја. Оттаму, на овој сложен 
и комплексен проблем мора 
да му се при стапи сериозно, 
бидејќи без нормално фун-
кционирање на правосуд ни-
те органи не ма враќање на 
довербата меѓу граѓаните, а 
уште по малку прибли жу ва-
ње кон целта, зачленување 
во НАТО и во ЕУ.

"Очигледно е дека кај овие негативности кумувавме и самите, затоа што 
некои постапки ни траат многу долго, по триесет, четириесет пати 
рочишта, така што за некои предмети и судиите не можат да се снајдат, 
особено кај тешките предмети. Но, вината не е само кај судиите, туку и 
во обвинителите, кои кај некои предмети бараат проширувања на 
барањата за истрага", вели судијата Агим Мифтари, претседател на 
Здружението на судиите на РМ.

ЗАКОНИ

Членот на Антикорупцис-
ката комисија Слаѓана Тасева 
дава опсежен коментар на 
оваа тема, иако неодамна го 
бранеше судството од аме-
риканските напади.

"Странските држави и ме-
ѓународните организации 
мно     гу пати досега во своите 
извештаи презентирале кри-
тики и ставови во однос на 
работата на судството во РМ. 

Во најголем дел ваквите ста-
вови биле засновани на со-
гледувања и оценки за ра-
ботата на судството, кои би-
ле презентирани на домашни 
состаноци и конференции, а 
на кои било расправано за 
проблемите со неефикас но с-
та на судовите. Овие ставови 
и согледувања на домашните 
експерти се содржани и во 
голем број домашни анализи 
за состојбите со владеењето 
на правото, а тие се пре то-
чени и во конкретни препо-

раки како овие проблеми да 
се надминат. Еден од позна-
чајните документи во кои 
особено внимание му е по-
светено на прашањето на 
ефикасноста на судовите е 
Државната програма за пре-
венција и репресија на ко-
рупцијата, а тоа посебно е 
обработено и во Нацио нал-
ната стратегија за европска 
интеграција во која се со-
држани и конкретни препо-
раки за мерки кои треба да 
се преземат за надминување 
на ваквите состојби. На овој 
начин проблемот со поста-
веноста и работата на суд о-
вите е препознат како сис-
темски и како таков треба да 
се решава во рамките на 
институциите во РМ. Поради 
ова и јавно го искажав својот 
став дека судството прет-
ставува еден од трите столба 
на државата и дека со овој 
проблем треба да се спра-
виме во рамките на инсти ту-
циите. Секое подготвување 
на листи на судии од страна 
на странски институции, без 
да се имаат конкретни ин-
формации за суштината на 
проблемите во поодделни 
случаи, би претставувало ме-
шање во внатрешните ра-
боти на државата", потенцира 
Тасева.

Таа истакнува дека вак-
вата информација се должи 
на бавноста во решавањето 
на проблемите, но и на бав-
носта во водењето на суд-
ските постапки за поголем 
број случаи. Многу често 
бавноста на судските пос-
тапки е резултат на лошите 
законски решенија во сфе-
рата на процесното законо-
давство, кои се злоупо тре-
буваат од страна на учес-
ниците во постапките.

"Ова - оценува Тасева - на-
ведува на сомневање дека 
бавноста во спроведувањето 
на постапките е резултат на 
одредени влијанија и ко руп-
ција. Меѓународните орга-
низации и досега покажувале 
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особен интерес за тоа како 
се водат постапките за слу-
чаите во кои се препознаваат 
акти на коруптивно одне-
сување. За тоа се реали-
зирани и неколку проекти 
наменети за обука на лица за 
вршење мониторинг на овие 
постапки, со цел да се обез-
беди увид во начинот на кој 
работат судовите. Во овие 
рамки, а врз основа на ин-
формациите објавени во ме-
диумите, се направени и 
списоци на случаи за кои 
биле поднесени кривични 
пријави и за кои подолго 
време се очекувало поч-
нување на судски постапки. 
Факт е дека за голем број од 
овие случаи сè уште нема 
судски епилог, што нај ве-
ројатно претставува и ди-
ректен повод за најавите за 
подготвување листи на не-
завршени судски пос тап ки, 
кои индиректно ќе ги по-
сочат и неефикасните судови 
и судии". 

Тасева потсетува на Др-
жавната програма за пре-
венција и репресија на ко-
рупцијата, која во јуни 2003 
година ја донесе Анти ко-
рупциската комисија. 

"Препораките за измена 
на Уставот на РМ, со цел 
изборот на судиите и на јав-
ните обвинители да се врши 
од страна на посебен орган 
т.н. Државен совет на прав-
дата, кој ќе биде составен од 
еминентни правници и су-
дии, во тоа време прет ста-
вуваа основна пречка Вла-
дата да ја прифати оваа Про-
грама како Национална 
стратегија за борба против 
корупцијата. Во тоа време 
препораките беа оценети 
како премногу радикални, 
дури се поставуваше и пра-
шањето за компетенциите на 
Државната комисија да 
предлага измена на Уставот. 
Денес очигледно е дека со 
одбивањето да се согледаат 
вистинските проблеми и да 
се прифатат препораките на 

домашните експерти за нив-
но надминување, се про-
пушти шансата навреме да 
се реагира и да се покаже 
вистинска политичка волја 
за ефикасно решавање на 
проблемите. Фактот дека 
Владата деновиве формира 
експертска група која треба 
да работи на уставните 
амандмани во оваа сфера 
покажува дека во РМ постои 
изразено ниво на домашна 
експертиза за препознавање 
на суштинските проблеми. 
Она што недостасува е со-
одветно ниво на почитување 
на препораките изготвени 
од домашните експерти и 
нивна ефикасна им племен-
тација. Затоа и натаму про-
должува практиката дека за 
сериозен пристап кон про-
блемите имаме волја само 
откако на нив ќе укажат ме-
ѓународните фактори", кон-
статира Тасева.

БАРАЊА

Претседателот на Здру-
жението на судиите на РМ и 
судија во Врховниот суд, 
Агим Мифтари, оценува дека 
критиките се упатени на вис-
тинска адреса, но за нив има 
објективни и субјективни при-
чини.

"Знам дека нашето суд-
ство е неажурно и тромо, но 
морам да укажам и на об-
јективните слабости. Но, очи-
гледно е дека кај овие нега-
тивности кумувавме и сами 
затоа што некои постапки ни 
траат многу долго, по три-
есет, четириесет пати ро чиш-
та, така што за некои пред-
мети не можат да се снајдат и 
судиите, особено кај тешките 
предмети. Меѓутоа, не е ви-
ната само кај судиите, туку и 
во обвинителите, кои кај не-
кои предмети кои се дојдени 
во судството, а притоа имаме 
обвинение против едно или 
повеќе лица, бараат проши-
рувања на барањата за ис-
трага. Тоа ја обременува са-

мата постапка. Значи, во тој 
дел веројатно треба и об-
винителството да раз ми сли 
кога и како ги поднесува 
таквите обемни барања за 
истрага или обвиненија", ис-
такнува судијата Мифтари.

Тој го нагласува и про-
блемот со недостаток на 
кадри. Во последниве четири 
години по природен пат од 
судството заминале повеќе 
од 400 лица. Проблемот не 
може да биде надминат со 
нововетените вработувања, 
бидејќи ќе треба да се на-
прават проценки за простата 
репродукција во судството.

"Овој проблем се јавува 
поради коализијата во зако-
ните, Законот за самостојниот 
судски буџет и во Законот за 
извршување на државниот 
буџет. Во Законот за судски 
буџет е наведено дека пра-
зните места ќе се попол ну-
ваат преку Судско-буџет ски-
от совет, кој одлучува за 
празните места и за нивно 
пополнување. Но, за разлика 
од него, во Законот за из-
вршување на државниот бу-
џет се истакнува дека ми ни-
стерот за финансии ќе одо-
брува вработувања во упра-
вата", вели судијата Ми фтари, 
констатирајќи дека сега об-
јективно многу тешко се ре-
ализира доставата, од носно 
нема кој на судиите да им ја 
распределува поштата.

За проблемот со големите 
предмети и нивното ажу ри-
рање-судска разрешница, 
судијата дава сериозна про-
ценка, укажувајќи на сла-
бостите.

"Последниве години ние й  
посветивме малку внимание 
на работата на основните 
судови, особено на ниво на 
апелационите, кои требаше 
почесто да имаат меѓусебни 
контакти. И затоа, како суд-
ство релативно не можеме 
да очекуваме да го подо-
бриме угледот, бидејќи во 10, 
20 или во 30 предмети во 
Македонија, кои во по след-

ниве три до четири години 
беа присутни во јавноста, не 
се покажавме многу во ре-
шавањето на предметите. 
Поради тоа, тука оправдано 
сме критикувани, не само од 
јавноста, туку во последно 
време и од американскиот 
амбасадор Батлер, а веро-
јатно не се задоволни и во 
Советот на Европа, и сите 
оние кои ја следат нашата 
работа во судството. Пре-
многу има одлагања на су-
дењата, за што веројатно и 
судиите кумуваат, но куму-
ваат и објективните окол-
ности, а тоа се пронаоѓа во 
Законот за кривична постап-
ка и злоупотребата на пра-
вото на странките. На при-
мер, кога пред Основниот 
суд Скопје 2 Скопје , за слу-
чајот 'Раштански лозја' имав-
ме специјалци, се одложи 
предметот само затоа што 
еден од адвокатите не дојде. 
И сега ингеренциите и мож-
носта на судиите е тие да го 
казнат адвокатот со казна од 
10.000 денари. Тоа е ништо 
во споредба со штетата која 
е направена за органи за-
цијата на едно такво судење, 
а притоа никој не одговара, 
дури и судијата кој требал да 
го задолжи адвокатот да ја 
плати целата направена ште-
та со неправилното или не-
законитото одлагање. Тоа се 
актуелни проблеми, кои што 
се обидуваме да ги ре шиме, 
иако во Законот за кривична 
постапка малку се решени, 
но сепак има мож ност за 
злоупотреба и за од лагање 
на постапките", вели суди-
јата.

Според Мифтари, како су-
дии бараме поригорозно да 
бидат санкционирани оние 
кои неправилно ги одлагаат 
предметите, како од страна 
на судијата така и од страна 
на странките. Но, и на су-
дијата, кога ќе влезе во суд-
ницата, треба да му се ово-
зможат основни услови за 
судење, кои за жал, сега во-
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обичаено ги нема. Тој нема 
да може да суди ако се јави 
просторен проблем само за-
тоа што салата е слободна 
ден или два во неделата.

Од октомври минатата 
година во сила е новиот За-
кон за кривична постапка и 
се очекува тој да даде ре зул-
тати, вели нашиот сого вор-
ник.

"На пример, ако при до-
ставата обвинетиот или дру-
гите учесници во судењето, 
првиот пат не дојдат на ро-
чиштето и доколку не ја про-
мениле адресата, при вто-
рата достава која се врши 
препорачано преку пошта, 
тоа значи уредна достава. 
Проблемот ќе биде кај него, 
доколку промената не ја при-
јавил кај судот, тоа е ед ната 
работа, а втората - за да се 
скрати постапката по пр вото 
укинување во апе ла цијата не 
може да има вто ро уки ну-
вање, иако и тука има од-
редени можности во За ко-
нот, кои ќе предизвикаат про-
блеми, дали на секое второ 
одлагање, односно секое вто-
ро доаѓање на предметот по 
жалба ќе мора да се от вори 
претрес пред вто ро сте пе ни-
от суд. Затоа ќе ви диме како 
ќе се одвиваат ра ботите", на-
гласува су ди јата.

КАДРИ

Тој е свесен за тромоста 
на македонското судство, 
поради што граѓаните оп-
равдано се незадоволни од 
нивната работа. Но, тој е уве-
рен дека за сегашните сос-
тојби има бројни објективни 
и субјективни причини. 

"Објективните слабости 
се утврдени и влезени во 
Стратегијата на РМ за ре фор-
ма на македонското суд ство. 
Во некои сегменти од ре-
формата на законодавството 
сме влезени со посериозни 
чекори, на пример, Кри вич-
ниот законик е изгласан, ка-
ко што во сила е и Законот за 
кривична постапка. Со но-
виот Закон за кривична по-
стапка, кој сега се нарекува 
Закон за извршување, се 
направени сериозни чекори 

за подобрување и за при-
ближување на Законот до 
странките, а тоа значи дека 
ќе се скрати постапката по 
жалба и по извршните ре-
шенија.

Во Министерството за 
правда е формирана работна 
група која работи на новиот 
Закон за организационата 
поставеност на судовите, кој 
ни направи проблеми затоа 
што севкупната првостепена 
постапка беше симната на 
ниво на основните судови, 
при што некои беа ажурни и 
редовни, а сега сите се не-
ажурни и заедно со еден дел 
од Врховниот суд во управ-
ната материја и сите пре-
кршоци и предмети, кои се 
изнесоа во редовното суд-
ство, ја обременија целата 
постапка. Самиот Закон за 
прекршоци кој сега е во си-
ла, наместо постапката да би-
де кратка и со брзи ре ше ни-
ја, таа направи да биде долга 
и да се применуваат приб-
лижно 300 членови од За-
конот. Да не се зборува за 
просторниот проблем, кој се 
јавува во судовите. Но, во 
реформата е предвидена из -
мена на законите на су-
довите, а тоа значи се раз-
мислува дека би требало да 
има еден меѓусуд, меѓу ос-
новните и апелационите су-
дови, кој би имал надлежност 
слична на поранешниот Ок-
ружен суд, односно би пос-
тапувал по потешките кри-
вични дела. Со тоа на су-
довите ќе им овозможи, пр-
во една специјализација во 
областите кои се наведени 
во новиот Кривичен законик, 
а тоа, на пример, се кривични 
дела од финансиски ка рак-
тер, кривични дела од ком-

пјутерски криминал, перење 
пари итн. Тоа се сè нови 
кривични дела за кои су ди-
ите немаат искуство во ра-
ботата со тие предмети", об-
јаснува судијата Мифтари.

Според него, тоа е една 
страна од работата, а другата 
страна од паричката е на ме-
нета за едукација на кадрите. 
Имено, тоа значи дека обу-
ката на луѓето кои ќе го от-
криваат тешкиот криминал 
треба да биде на самиот по-
четок уште кај луѓето од 
прогонот, односно јавните 
обвинители и конечно обу-
ката на истражните судии, 
судиските судии и судиите 
од Врховниот суд, особено 
на оние кои доаѓаат од Кри-
вичниот оддел. Во овој мо-
мент законот за судовите не 
дава таква специјализација, 
па ниту основа за фор ми-
рање ваков суд. Но, во ре-
формата постојат идеи за 
некаков ваков суд, а покрај 
ова се размислува и за тоа 
дали да има специјализиран 
суд за управните предмети 
или нешто друго. 

"Она што во овој момент 
на реформи не може да се 
направи е проблемот со из-
борот на судии и на членови 
на Републичкиот судски со-
вет, бидејќи тоа е уставна ка-
тегорија и затоа прво треба 
да го измениме Уставот. Со 
тоа би можело да се обезбеди 
некаква независност, но сега 
објективно е тешко тоа да се 
направи, бидејќи и самиот 
начин на избор на членовите 
на РСС асоцира на тоа дека 
кандидатите се предложени 
од партијата која во мо мен-
тот има мнозинство во Со-
бранието", вели судијата. 

Размислувањата одат во 

насока РСС  да биде во по ши-
рок состав од овој, кој секако 
во иднина би имал поголеми 
ингеренции од сегашниот. 
Исто така, се разгледуваат 
ставовите околу дисциплин-
ската постапка која сега е 
ригорозна и е во црно-бела 
варијанта, односно или има 
или нема да има постапки за 
разрешување на судиите. 
Значи, се размислува да има 
некакви меѓурешенија, дали 
тоа ќе биде некоја парична 
казна, суспензирање, но очи-
гледно е дека бројот на се-
гашните седум членови во 
РСС ќе биде зголемен. Покрај 
ова, се размислува составот 
на овој судски совет да биде 
професионален, во обем 50 
плус еден, и тие членови да 
бидат од редот на активните 
судии, така што судиите би ја 
сноселе одговорноста за 
предлозите на судиите и нив-
ната способност за работа.

"Ние како Здружение на 
судии ќе предлагаме во тој 
дел судиите да бидат из бра-
ни од судството, од чле но-
вите во тој судски совет, а на 
овој начин да се намали или 
во голема мера да се одбегне 
влијанието на партиите. 
Притоа, првиот избор да 
биде пробен, односно не е 
важно каков период ќе биде 
избран сега, за него подоцна 
ќе се одлучи. Сега е новина 
едукацијата на судиите која 
ќе се одвива во некаква 
школа или центар. Таа ќе 
трае две години, а можеби 
кандидатите ќе доаѓаат пре-
ку конкурс или преку оглас 
од отворен тип. За ова ќе 
треба да одлучи државата. 
Но, проблем може да на-
стане, прво затоа што во 
моментов немаме проценка 
колку луѓе ќе ни заминат од 
судството и од обвини тел-
ството во наредниве пет го-
дини. Второ, што со сегаш-
ните стручни соработници, 
кои имаат искуство од 5, 10 
или 15, а некои и од 20 го-
дини. Дали и тие треба да 
поминат низ една ваква шко-
ла од две години или за нив 
треба да се направи нешто 
друго, некој скратен курс?", 
вели судијата Миф тари, кој 
не знае дали за реформите 
во судството се обезбедени 
пари.

АГИМ МИФТАРИ, ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ЗДРУЖЕНИЕТО НА 
СУДИИТЕ НА РМ

ТРЕТАТА ВЛАСТ СЕ СООЧУВА СО ОТВОРЕНИ КРИТИКИ


