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Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

ПОЛИТИКА
ПОЛИТИКА

ЗАКОНОТ ЗА ПАРНИЧНА ПОСТАПКА     

"БРЗИ ГОНЗАЛЕС" Г  Куќата на стравот" чиј 
синоним се наоѓа на 
улицата на "липите" во 

Скопје, конечно го менува 
својот изглед, односно прво 
ќе има зафати на фасадата, а 
дури потоа ќе се чистат ход-
ниците од натрупаните гра-
ѓански предмети, кои со ме-
сеци фаќаат пајажина. Во ме-
ѓувреме, додека се чека да се 
засукаат ракавите, су диите ја 
признаа својата ви на, својата 
грешка поради која не за ми-
наа во апсана. Но, останаа 
живи, па така без влакно да 
им фали на главата признаа 
дека се неажурни, неефи кас-
ни и задремани во својата 
ше   ма, која со години ја гра-
деа и ја надградуваа. Беде ми-
те тешко се уриваат преку ноќ, 
но можат да се урнат ка ко ку-
ла од карти, бидејќи ако не 
си останат на зборот и про  -
должат да се однесуваат по 
старо, тогаш нема да се из-
влечат од белјата. Таа им ди-
ше во врат.

РЕШАВАЛЕ

Според Годишниот из веш-
тај на Апелациониот суд во 
Скопје само Основниот суд 
во Крива Паланка добил пре-
одна оценка, бил ажурен, а 
сите други се единичари, го 
добија епитетот "неажурни" 
или "релативно ажурни". Во 
тој хаос, скопскиот Основен 
суд 1 лани имал повеќе од 
112.000 заостанати пред ме-
ти, а  сосетката - Основниот 
суд 2 околу 45.000.  Во неа-
журност се давеле и основ-

Апелациониот суд во Скопје направи листа на не-
ажурни основни судови, но за себе кажа де-
ка судските постапки брзо ги решава.

Истовремено, Министерството за правда го пре-
зентира новиот Закон за парнична постапка, 
со кој прибирањето на доказите и нивното 
претставување оди на товар на странките и 
на граѓаните.

ните судови во Куманово, Не-
готино, Гевгелија, Тетово, Гос-
тивар, во Дебар. Линчот го 
избегнаа релативно ажур ни-
те судови во Кратово, Ве лес 
и во Кавадарци. На суди ите 
"образот им го осветли" Ос-
новниот суд во Крива Па лан-
ка, кој минатата година не ус-
пеа да заврши 3.800 пред-
мети. 

"Апелациониот суд е ажу-
рен. Неажурни се основните 
судови кои имаат огромен 
прилив на предмети и недо-
волна екипираност", изјави 
првиот човек на Апелацио-
ниот суд, Ведат Вели, кој одго-
ворноста ја бараше во "осно-
вците". 

Прв пат Судот објави де-
таљна листа за тоа кој судија 
колку предмети решил, но 
според извештајот, најголем 
број предмети Апелациониот 
суд во Скопје решавал во рок 
од еден до три месеци. Во 
просек кадиите месечно ре-
шавале од 30 до 70 пред ме-
ти, но според нивната оцен-
ка ниту еден од нив не за ос-
танувал зад нормите. 

Фелата во едно ги усо гла-
си ставовите дека неажур-
носта на судовите се должи и 
поради испразнетите ра бот-
ни места, во Апелациониот 
суд има 44 празни работни 
места, во Основен суд Ско п-
је1 Скопје - 71 место, а во 

Основниот суд 2 дури 77. Ве-
лешкиот суд има 21 испраз-
нето место, а во тетовскиот 
суд 37.

Во текот на минатата го-
дина Апелациониот суд во 
Скопје примил околу 20.000 

восудството, односно се од-
несува во делот на ре фор-
мата во делот на процесното 
законодавство", истакна др-
жавниот советник во Мини-
стерството за правда, Нада 
Панева. 

"

предмети, од кои нерешени 
останале 1.500. 

Додека судовите го корис-
теа вицот "признај п...... ти  
м....." за да ја амортизираат 
својата неажурност, Минис-
терството за правда "зафр чу-
ва" како мачка и се оби ду ва 
да ја си м не мувата од ка пата 
на право судството. Име но, ре -
сорното Министерство го пре  -
зенти раше новиот Предлог-
закон за парнична постапка, 
со кој наводно на граѓаните 
ќе им стане лесно доколку се 
нај дат на суд, односно до-
колку тужат или бидат ту же-
ни. Ме ѓутоа, уште пред да ка-
жат ура, ги пре ду пре дуваме 
дека доказите треба сами да 
си ги набавуваат, значи како 
да се во аптека, сам бараш, 
сам плаќаш, сам мораш да се 
ле куваш, односно го изо ду-
ваш трновитиот пат на вис-
тината. Притоа, единствена 
помош ќе имаат од адво ка ти-
те, прав ниците со положен 
право суден испит и од блис-
ките крвни сродници, кои мо-
раат да имаат нивно полно-
мош тво. Што генерално зна-
чи де ка судиите на готово са-
мо ќе пресудуваат. 

"Имено, новиот Закон за 
парнична постапка, кој нас-
коро Собранието на РМ тре-
ба да го донесе, е еден од 
системските закони на кои се 
потпира реформата на пра-

Според неа, донесувањето 
на овој Закон произлегува 
од потребата од натамошно 
доградување на решенијата 
во парничната постапка и из-
наоѓање посоодветни за кон-
ски механизми, кои ќе овоз-
можат побрзо и поефи касно 
постапување по спо ровите 
на судовите, односно во спо-
ровите од граѓанско - прав-
ните односи, а со тоа и по-
брзо разрешување на сп ор-
ните односи меѓу прав ните 
субјекти и создавање правна 
сигурност во оваа сфера. Ре-
сорното Министер ство смета 
дека новиот За кон за пар нич-
на постапка е во функција на 
зголемување на ефикасноста 
на судството, а со тоа и зго-
лемување на степенот на заш-
тита на гра ѓаните и на дру-
гите правни субјекти во оваа 
постапка. Досегашните про-
цесни ре шенија во гра ѓан ска-
та сфера покажаа одредени 
слабости, кои се изразуваа 
преку дол гото траење на пос-
тапките пред судовите, кое 
заедно со големиот број пред   -
мети ја создаваат непо вол-
ната сли ка за ефикасноста на 
суд ството, а се во спро тив-
ност со меѓународното на-
чело за судење во разумен 
рок. Во текот на примената 
на За конот за парнична пос-
тапка од 1998 година, кој е 
изменет и дополнет во 2002 
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година, се покажа дека некои 
реше нија оставаа простор 
стран ките во постапката да 
ги зло употребуваат своите 
про  цесни овластувања, со 
цел да ја одолговлечат пос-
тап ката и да го одложат мери-
торното одлучување на су-
дот кој, пак, нема соодветни 
правни механизми да реа-
гира на таквото поведение 
на странките. Таквата зло упо-
треба на процесните ов лас-
тувања се изразува преку 
мож    носта за предлагање но-
ви факти и докази во текот 
на целата постапка, злоупо-
треба на институтот иззе-
мање, институтот мирување 

ќе бидат надминати со нови-
те законски решенија, спо-
ред кои јасно ќе биде пос-
тавена позицијата на судот и 
на странките во постапката и 
ќе внесат повеќе ред и дис-
циплина во преземањето на 
парничните дејствија. Во ид-
нина товарот на докажување 
ќе биде обврска само на 
странките во постапката, но 
не и на судот кој на тој начин 
ќе ја остварува својата при-
марна функција на разрешу-
вање на споровите и на пре-
судувањата. Во иднина нема 
да може да се поднесуваат 
неаргументирани службени 
барања, бидејќи тужителот е 
обврзан да ги наведе сите 
факти и да ги предложи сите 
докази, со кои се утврдуваат 
фактите уште при поднесу-
вањето на тужбата. Тужениот 
е обврзан да даде задол жи-

ца на судот, во самиот суд, по 
пошта, преку нотар или пр е-
ку друго лице овластено со 
закон. Доставувањето на суд-
ските писма на лица на кои 
тие треба да им се до стават 
ќе се врши секој ден од 6 до 
21 часот. Странката која е 
уредно поканета, а не се јави 
во судот, ќе нема об врска 
повторно да се пови кува, 
туку таа сама треба да се 
интересира за наредното ро-
чиште и да бара судот та му 
да й  врачи покана. Нови фак-
ти, нови докази стран ките ќе 
можат да истакнуваат само 
до првото рочиште за главна 
расправа. Во текот на глав-
ната расправа странките ќе 
можат да изнесуваат нови 
факти и да предлагаат нови 
докази само ако со тоа до ка-
жат веројатно дека без нивна 
вина не биле во можност 
прет   ходно да ги изнесат, од-
носно да ги предложат фак-
тите и доказите на првото 
рочиште на главната рас пра-
ва. Проблем на кој укажуваат 
граѓаните за одолговлеку ва-
њето на правосилната од лу-
ка и завршувањето на пос-
тапката заради повеќекрат-
ното укинување на пред ме-
тите во постапка по жалба и 
процесот на подолг вре мен-
ски период за закажување 
рочишта пред првостепениот 
суд, ќе биде надминат со за-
конското решение, според 
кое доколку првостепената 
одлука еднаш била укината и 
предметот е вратен на пов-
торно судење, наредниот пат 

поволните состојби со нена-
сочувањето на пред метите 
при повторувањето на пос-
тапката и повторното суде-
ње. Досегашните ис кус тва од 
примената на закон ското ре-
шение, кое дозво лува секој 
да биде полно мошник во пар -
ничната пос тапка, укажуваат 
на тоа дека квалитетот на пос  -
тапувањето на странките пред 
судовите и квалитетот на под-
несоците не е на потребното 
ниво, по ради што се реви ди-
раат од редбите за полно мош-
ниците во постапката. Во ид-
нина, за да се овозможи ква-
литетно и компетентно заста-
пување на странките во за-
вршната пос тапка, застапу-
вањето ќе го вршат адво ка-
тите, како и дип ломираните 
правници со положен право-
суден испит, кои се во ре до-
вен работен однос кај прав-
ните лица. Следејќи ги ком-
паративните искуства и сов-
ремените ев ропски стан дар-
ди за обезбе дување заштита 
на правата на странките во 
постапката се покажа дека 
институтот барање на заш ти-
та на за ко нитоста, како сред-
ство на ин тервенција на др-
жа вата пре ку јавниот обви-
нител за пра восилните завр-
шени пар нични постапки, 
денес да не одговара на 
суштината на парничната 
постапка и како таков треба 
да се напушти. Поради на-
пуштањето на овој вонреден 
правен лек, а со цел да се 
овозможи правна заштита на 
повеќе субјекти во поголем 

ПАРЛАМЕНТАРЦИТЕ
на постапката, кој во новите 
законски решенија е напуш-
тен, како и обегнувањето на 
приемот на судските писма и 
проблемите со доставата.

"До одолговлекување на 
постапката доаѓа и поради 
досегашната обврска судот 
да изведува докази, кои ст-
ранките не ги предложиле, 
како и да им укажува помош 
на странките, кои своите пра-
ва не ги користеле поради 
незнаење. Ваквите состојби 

телен одговор на тужбата, а 
во спротивно судот ќе до не-
се пресуда поради непод не-
сување одговор на тужба, а 
доколку не се искористи пра-
вото на жалба пресудата ќе 
стане правосилна", поја снува 
државниот советник. 

РЕВИДИРАЊЕ

Со новите законски реше-
нија во иднина доставата ќе 
се врши преку овластени ли-

мериторно ќе го пресуди вто-
ростепениот суд. Во слу чаи-
те кога првостепената пре-
суда е укината и пред метот е 
вратен на повторно судење, 
првостепениот суд е должен 
по приемот на вто ро сте пе на-
та одлука во рок од 8 дена да 
закаже рочиште за главна 
расправа, а рочиш тето да го 
одржи во рок од 45 дена од 
денот на приемот на второ-
степената одлука. Со ваквото 
решение ќе се над минат не-

број предмети, вредноста на 
"ревидијата" која, исто така, 
е вонреден правен лек, се 
намалува на 500.000 денари 
од сегашните 1.000.000 де-
нари. За одбе лежување е де-
ка во иднина споровите од 
работните од носи и пос тап-
ката за нару шено владение 
мора да за вршат пред прво-
степениот суд во рок од 6 
месеци, со што се потенцира 
итниот ка рактер на овие спо-
рови. 

ПРВИТЕ ЛУЃЕ НА ФЕЛАТАПРВИТЕ ЛУЃЕ НА ФЕЛАТА


