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ГЛАС НА ЈАВНОСТА

УС Т АВНИОТ  СУД  6  Г ОДИНИ  Р ЕШAВА  УС Т АВНИОТ  СУД  6  Г ОДИНИ  Р ЕШAВА  
ЕДНА  ИНИЦИ Ј А ТИВА !ЕДНА  ИНИЦИ Ј А ТИВА !

На 19 јануари 1999 година, 
до Уставниот суд на Р Ма ке-
донија поднесов Иници јати-
ва за поведување постапка за 
оценување на уставноста на 
десет члена од Законот за вон -
процесна постапка од 1979 
година, главно, поради неу-
со гласеноста на употре бени-
те термини во оспорените од-
редби со Уставот на Р Ма ке-
донија. Уставниот суд, со Ре-
ше ние У.бр. 18/1999 година, 
од 5 мај 1999 година, поведе 
постапка за оценување на ус-
тавноста на оспорените од-
редби од Законот за вон про-
цесна постапка, затоа што ос-
новано се постави пра ша ње-
то за нивната согласност со 
Уставот. Ова Решение е об ја-
вено и во Збирката одлуки и 
решенија на Уставниот суд 
на Р Македонија за 1999 го-
дина, Скопје 2001 година, 
стр. 499-504.

И, до тука работата сè е в 
ред! Меѓутоа, од доне сува ње-
то на ова Решение (5 мај 1999)  
на Уставниот суд му требаа 
повеќе од 6 години да донесе 
конечна одлука, на 18 мај 
2005 година, објавена и во 

"Сл. весник на РМ" бр. 42/
2005, со која ги укина ос по-
рените законски одред би, 
како несогласни со Уставот. 
Сметам дека оваа постапка е 
најдолга од 1991 година до 
де нес, иако за тоа нема ни-
какво оправдување!

Како иницијатор, повеќе 
па ти писмено ургирав до Ус-
тавниот суд, за решавање на 
овој и на уште два предмета 
(се работи за иницијативите 
на Законот за општата уп рав-
на постапка - У.бр. 18/1998 и 
на Законот за управните спо-
рови - У. бр. 43/1998), кои сè 
уште не се конечно решени. 
Меѓутоа, за жал, по тие урген-
ции не добив ниту одговор-
известување од Уставниот 
суд, од кои причини не се ре-
шаваат овие иницијативи и 
кога конечно ќе бидат ре ше-
ни!? Се сомневам во тенден-
цизност, ако не се работи за 
неодговорност или за инает 
на Судот! А, со ваквото пос та-
пување, Уставниот суд ја кр-
ши и одредбата на член 24 
став 1 од Уставот, според која 
секој граѓанин има право да 
поднесува претставки до др-

жавните органи и до другите 
јавни служби и на нив да до-
бие одговор.

Граѓанин кој се обратил до 
кој и да е орган, има ап со лут-
но право да бара и да оче-
кува тој да ја врши својата 
функција навремено и да ги 
запазува роковите утврдени 
со соодветните прописи. Тоа 
е еден од суштествените еле-
менти на законитоста, чие ос-
тварување е обврска на се-
кој државен службеник во кој 
и да е орган, а претставува 
посебно задолжение на ста-
решините на државните ор-
гани. Одбивањето да се даде 
бараниот одговор треба да 
би  де основа за повикување 
на одговорност на служ бе ни-
те и на други лица за не ис-
полнување на нивната ус тав-
на обврска и за повреда на 
службената должност. Од оваа 
одговорност не можат да би-
дат ослободени и рако вод-
ните службеници и функ цио-
нери. Напротив, степенот на 
нивната одговорност треба 
да биде повисок, зашто тие 
се најповикани да ги спро-
ведуваат Уставот и законите 

ПИСМА

Писмово го почнувам со 
познатата "разговорна реч" - 
Криво седи /збори/, право су-
ди, која два-три пати ја наг ла-
суваше актерот М.М во сво-
јата исповед. Нашиот народ 
е ненадминат во создавањето 
разновидни народни умо твор-
би. Причина за тоа секако, од 
една страна, се неправдите 
кои постоеле во општеството 
низ историјата, а од друга, на-
мерата да се влијае врз лу-
ѓето за отстранување на не га-
тивните појави кај разни про-
фесии. Во тоа не се пош те де-
ни ниту судиите. За нив се од-
несуваат и овие изреки: Кој 
бр  зо суди, брзо и се кае; Су-
дија /кадија/ те тужи, судија /
кадија/ те суди. Пораките во 
овие народни изреки се јас-
ни. Тие важат за сите вре ми-
ња. Но, дали судиите ја испол-

и да се залагаат тоа да го пра-
ват сите. Тоа е и моралната 
основа на државните органи 
и на јавните служби да ба ра-
ат постапување според Ус та-
вот и законите од страна на 
граѓаните.

Според тоа, и иници јати-
ви те мора да се решаваат по 
ред и во разумен рок, не за-
висно дали тоа им се допаѓа 
или не на судиите во Ус тав-
ниот суд! Ако работат според 
Уставот и Деловникот на Ус-
тавниот суд на Р Македонија, 
а не по свое расположение, 
оценка и "слободно време", 
како во случајот. Ова, до тол-
ку повеќе што Уставниот суд, 
кој ги штити уставноста и за-
конитоста, би требало да да-
ва и позитивен пример за 
ажурноста, ефикасноста и 
уред носта на редовното суд-
ство и на другите државни 
ор  гани во нашава земја, со 
што, за жал, во  последно вре-
ме не можеме да се пофа-
лиме.

Стамен Филипов,
Скопје 

КРИВО  С ЕДИ ,  ПРАВО  СУДИКРИВО  С ЕДИ ,  ПРАВО  СУДИ
нуваат својата задача - право 
да судат, односно "... да ги ис-
праваат или да ги казнуваат 
повредите на прописите и та-
ка да обезбедуваат заштита 
на правата и примена на За-
конот"? (Мала енциклопедија, 
Просвета, 1959,  Белград). За 
жал, животот покажува дека 
одговорот на ова прашање е 
негативен, се разбира има ис-
клучоци. Докази, односно за-
белешки за работата на су-
диите има многу. 

Во медиумите слушаме вак-
ви критики за работата на су-
довите: "Судовите не работат, 
судовите многу бавно реа ги-
раат во решавањето на спо-
ровите"; "Судовите не се ефи-
касни"; "Со вакво судство на-
шата земја тешко ќе може да 
влезе во ЕУ" и др. Со своето 
неработење судовите се еден 

од факторите кои влијаат на 
загрозувањето на животот 
на граѓаните во нашава зем-
ја. Ќе изнесеме еден таков 
пример.

Со граѓанинот М.М. се срет-
нав случајно на шеталиштето 
покрај Вардар, близу хотелот 
"Холидеј Ин". Седнавме на ед-
на клупа и тој ја почна сво-
јата  голгота.

- Пред 14 години кај мене 
дојде соседот К. и ми побара 
10.000 г.м. за да купел ав то-
мобил. Ми вети дека брзо ќе 
ми ги врати, по што сумата 
му ја дадов во присуство на 
друг сосед. Времето минува-
ше, а од парите ниту трага. 
Често се сретнувавме, но тој 
за парите ниту збор. Мина це-
ла година, а кај мене трпе ние-
то попушташе. Еден ден кога 
му ги побарав парите тој ми 

одговори дека не зел ни как-
ви пари од мене и уште ед-
наш да не сум му спомнал за 
пари. Немав друг избор и нај-
дов адвокат, со препорака де-
ка бил "евтин и добар поз на-
вач на занаетот". Адвокатот 
ми направи тужба, скапо го 
платив. Судењето беше зака-
жано по неколку месеци. Не-
мав сведок затоа што соседот 
кој беше присутен на нас та-
нот во меѓувреме се иселил 
од градов и веќе очи не му 
видов. Никој не знаеше да ми 
каже каде заминал тој човек.  
Тоа сосема ме уништи. На су-
дењето појдовме само јас и 
адвокатот. Судијата го од ло-
жи судењето за шест месеци. 
Почнаа да се редат без број-
ните судења на кои при сус т-
вувавме само јас и ад вока тот. 
За секое одење на суд му ја 



ГЛАС НА ЈАВНОСТА

Рубриките ФОРУМ и ПИСМА ја отсликуваат 
нашата отво  реност кон јавноста. Овде автен-
тично обја ву ваме и текстови кои не се во со-
гласност со нашата уредувачка политика.

Неделникот "Македонско сонце" во соработка со издавачката куќа "Макавеј" Ви претставува 4 нови 
книги, кои ав торите й ги посветуваат на родната земја и луѓето во неа. Цел е да се анимираат што повеќе 
читатели. Книгите можат да се нарачаат во нашата Редакција. 

Еднаш во месецот ќе се доделува по една книга како награда за Вашите забележителни успеси и ак  -
тивности во земјава и во дијаспората,  кои соодветно ќе се презентираат во неделникот.

"Македонија и Грција"
800 ден + 60 ден ПТТ

Америка 17$ + 4$
Европа 13€ + 3€

"Приказни од долна земја"
450 ден + 60 ден ПТТ

Америка 9$ + 4$
Европа 7€ + 3€

"Македонски дејци"
500 ден + 60 ден ПТТ

Америка 11$ + 4$
Европа 8€ + 3€

"Предавствата и атентатите"
800 ден + 60 ден ПТТ

Америка 17$ + 4$
Европа 13€ + 3€

плаќав "услугата" на адво-
катот. Причината за одложу-
вањата беше "неуредно по-
канети...". По последното од-
ложување го поканив адво-
катот на пијалак во едно ка-
фуле. По неколку чаши виски 
му се одврза јазикот и ми ре-
че дека тој нема да дозволи 
да си ги земам парите од ту-
жениот затоа што му ветил 
де ка половина од парите ќе 
му ги дал на адвокатот за да 
биде на негова страна. Не мо-
жев да поверувам во тоа што 
го слушнав. Го повлеков пол-
номошното и ангажирав друг 
адвокат. Минуваа години, а 
спорот немаше завршница. 
На адвокатот навреме му го 
исплатував хонорарот. Тој си 
го полнеше џебот, а мојот се 
празнеше. 

Неколку години пред ме тот 
го водеше еден судија, а по 
заминувањето на ново ра бот-
но место, дојде друг. Првиот 
судија цели 8 години не се 
обиде да најде законски мер-
ки за да го принуди тужениот 
да дојде на судење. Во ме-
ѓувреме, од некои пријатели 
разбрав дека тужениот имал 
некој "голем" човек во суд-
ство то, кој ги влечел сите кон-

ци. Значи, за бадијала си ја 
"те пав" и сè уште си ја "тепам" 
главата за да си ги добијам 
парите. Новиот судија, по по-
веќе одложувања успеа да до -
несе пресуда во моја корист, 
и благодарение на тоа што ги 
имав запишано бројките на 
банкнотите, тој донесе из вр-
шно решение, по што кај ме-
не се јави малку надеж. Но, и 
тоа не значело ништо. Туже-
ниот се жалел до Вр хов ниот 
суд и на тој начин пов торно 
шансите станаа ни как ви, суде-
њето се раз влекува ше во бес-
крај. Според За ко нот, жал ба-
та не го запира из вршува ње-
то на пресудата. Судијата бил 
навреме извес тен за жалбата 
и моето ре ше ние било ста ве-
но во ми ру ва ње. Како што гле-
даш при ја теле, судијата не го 
почитува Законот и тој "кри-
во суди"! Тој тоа го призна на 
еден од следните судски прет   -
реси. А, пак, разнесувачите на 
судските покани се посебна 
приказна. Тие на најпер фи ден 
начин ја кочат работата на су-
довите. Можеби, тоа им годи и 
на едните и на другите. Што 
прават разнесувачите? Едни 
не одат кај поканетите, а ќе 
речат дека немало никој до-

ма; други ќе појдат, но само 
ќе бидат почестени и ќе за пи-
шат дека немало никој, дека 
се иселиле и сл.; трети се пла-
тени од тужените за никогаш 
да не ги најдат. Тоа се работи 
во четири очи, нечесно, ра-
сипано.

Затоа здравјето го загубив, 
парите ми ги зедоа, но не се 
предавам, ќе терам до крај. В 
година ќе славам 15-го диш-
ни на од почетокот на спорот. 
Но, не знам дали ќе издржам. 
Адвокатите ме исцедија, ли-
мон ме направија. Сега сум 
"гол пиштол", ме плаши и тоа 
што здравјето веќе не ме слу-
жи најдобро. Не знам дали ќе 
го доживеам крајот на ова ма-
ратонско судење.

Во судовите се неопходни 
коренити промени, мерки кои 
ќе ги натераат судиите да ра-
ботат, да ги решаваат пред-
метите, а не да се трупаат во 
магацините. Нужно е да се 
донесат нормативи за судии-

те за да се знае колку пред-
мети треба да реши еден су-
дија за една година, за да си 
ја заработи платата. 

Судовите се полни со гра-
ѓани. Со кого и да зборнеш 
истото го кажува. Никој не е 
задоволен. Причината за не-
работењето можеби е не-
соод ветната плата, но тоа мо-
же да биде вистина само за 
дел од судиите. Оној судија 
кој има совест така и си ра-
боти - совесно, за разлика од 
другите.

Но, како и да е, јас ниту 
должен ниту виновен загла-
вив. А паднеш ли во канџите 
на судовите и адвокатите, спас 
ти нема. Влегуваш во от пи-
шаните. 

Тоа беше исповедта на гра-
ѓанинот М.М. Едноставна, чис-
та, човечна. Полека стана и 
се упати кон Камениот мост. 

Бошко Симјановски,
Скопје

ПИСМА


