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Пишува: 
Кокан СТОЈЧЕВ

ПОЛИТИКА
ПОЛИТИКА

"РАСПОРЕДОТ НА ЧАСОВИ ПО ПОЛИТИЧКА ДЕМАГОГИЈА" НУДИ ДВА 
НОВИ СУДА "НА ДИВИОТ ЗАПАД" ВО ЗАПАДНА МАКЕДОНИЈА? 

ЗАКОНОТ ЗА СУДО  
"ПАРТИСКИОТ ГЕН 

По отворањето на Пан-
дорината кутија - пар-
ламентарните избори 

во 2006 година, во Република 
Македонија сè е заплеткано, 
дури и правосудството, кое 
имаше привиден привиле-
гиран статус, е предадено во 
рацете на маргиналците, кои 
уште повеќе ја закашкаа ло-
шата состојбата во судството, 
така што ги "оплескаа" ре-
формите. Тие не се оствару-
ваат со посакуваниот интен-
зитет, бидејќи постојат низа 
сериозни пречки, кои го ко-
чат почнатиот процес. Име-
но, она што деновиве Ми-
нистерството за правда ни го 
понуди на тацна, како фи на-
лен производ, новите пред-
лог-закони за судовите, за 
Судскиот совет итн., всуш-
ност претставува уназаду ва-
ње на почнатите реформи во 
правосудството. Во закон-

"Дали драстично намаленото работно искус-
тво е доволно за да направи вреден судија, или 
само со 4 години во вишите судови, односно 5 
во апелационите судови? Ми се чини дека за 
толку малку години не може да се стане добар 
судија. Дури и за обичен директор потребни се 
5 години работно искуство, а за судија ни се 
потребни само две години работно искуство", 
коментира пратеничката на Либерална партија, 
Милка Митковска.

ските текстови се чувствува 
влијанието на политиката, ко-
ја уште повеќе ги зацврсти 
своите позиции. Затоа во це-
лост можеме да кон ста ти ра-
ме дека ова претставува про-
форма, сè друго е при родна 
последица на добриот меј кап, 
кој ги скрива вис тин ските на-
мери на одделните партиски 
моќници.

ДИСКУТАБИЛНИ 
ПРЕДЛОЗИ

Ембрионот на политич-
киот генетски инженеринг 
укажува дека новата поста-
веност на судовите низ Ма-
кедонија ќе претставува не-
премостлива пречка за ра-
стоварување на право суд-
ството. Имено, сè додека не 
се пронајдат сигурни меха-
низми за создавање неза ви-
сен судски буџет, "кадиите" 
ќе бидат продолжена рака 
на оваа или на секоја на ред-

на власт. Оттаму се наметнува 
прашањето, што кријат но ви-
те закони од правосудната 
сфера? 

Прво, Предлог-законот за 
судовите не ја открива ана-
лизата врз чии параметри го 
нуди "новиот распоред на ча-
сови по политичка дема го-
гија". Второ, ја намалува гра-
ницата за избор на судија, та-
ка што доколку сака да стане 
судија на основен суд тој ќе 
треба да има 2 години ра бот-
но искуство и положен пра-
восуден испит.

Трето, според сегашната 
понудена варијанта, во прво-
степената судска постапка су-
диите со двегодишно работ-
но искуство би можеле да 
судат тешки кривични дела, 
за кои е предвидена казна 
затвор до 10 години. Што тоа 
значи во практиката? На при-
мер: случајот "Кметовска", 
слу  чајот "Пауновски", слу ча-
јот "Тања Митровска", слу ча-
јот "Љупчо Поповски", а да не 
зборуваме за убиствата со 
предумисла итн. 

Значи, некој ги помешал 
лончињата! Само кој? На мер-
но или не? Министерството 
за правда дури нуди во Те то-
во да профункционира виш 
суд кој, исто така, би судел за 
тешки кривични дела, но над 
10 години. Меѓутоа, во реал-
носта овој ист суд не може да 
функционира или да обез бе-
ди нормални услови за су де-
ње на случајот, кој меѓу на ро-
дот е попознат како "Бриони". 
Такви примери има безброј. 
Исто така, може да се каже 
дека дискутабилен е пред-
логот за формирање апела-



25  МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 609 / 3.3.2006

ВИ - ЕМБРИОН НА 
ЕТСКИ ИНЖЕНЕРИНГ"

ционен суд во Гостивар, кој 
има други карактеристики, 
но и за него генерално може 
да се каже дека е преоп то ва-
рен и неефикасен. Наспроти 
ова, Министерството за прав-
да молчи за предлогот за фор -
мирање виш суд во Ве лес, иа-
ко на оваа подрачје годишно 
се "вртат" до 100.000 пред ме-
ти, а нив ги третираат 62 су-
дии.

Досегашните третирани 
предлози доаѓаат на иници-
јатива на ДУИ, која во прет-
ходната расправа јасно кажа 
дека правосудството го гле-
даат низ призмата на ет нич-
ката припадност. Што всуш-
ност таа "закана" нуди ново?

Член 46 
(од Предлог-законот

 за   судови)
(1)За судија може да би де 

избран државјанин на РМ, 
кој ги исполнува општите ус-
лови определни со Закон за 
засновање на работен однос 
во орган на државната упра-
ва, кој е дипломиран правник 
со положен правосуден ис-
пит и кој ужива углед за вр-
шење на судиската функција.

(2)За судија може да би де 
избрано лице кое покрај ус-
ловите од став 1 на овој чл ен, 

треба да има работно ис-
куство со потврдени резул-
тати на правни работи по по-
лагањето на правосудниот ис-
пит за основен суд над две 
години, за виш суд над 4 го ди-

веќе од десет години пра вен 
предмет поврзан со суд ска 
практика.

Значи, овој член, освен по-
литика, нуди и работно неис-
куство и непрофесионалност 

ди голем број предмети пр-
еоптовареност со пробле-
матика од наједноставни, па 
сè до најтешки предмети од 
граѓанската и од кривичната 
материја", истакна минис тер-
ката за правда Мери Мла де-
новска-Ѓорѓиевска. 

Според неа, во текот на 
постапката за изготвување 
на Законот имале тешка за да-
ча, која продолжува и во на-
редниот период, бидејќи За-
конот треба да е во финална 
верзија и да е доставен до 
Собранието. Оваа верзија би 
требало да одговори на пра-
шањето за каква организа-
ција на судството ќе се оп ре-
делат пратениците, дали ор-
ганизација со специјали зи-
рани судови или, пак, орга ни-
зација на судови од општа над-
лежност каде што ќе има спе-
цијализирани одде лени ја. 

"Во овој текст на Закон се 
определивме, покрај за ос-
новните, апелационите су-
дови и Врховниот суд на РМ, 
да предложиме и виши су-
дови, кои ќе водат предмети 
од првостепена постапка, 
односно потешки облици на 
предмети во кривичната ма-
терија и граѓански предмети, 
а во Законот е предвидено 
како специјализиран да се 
јави и управниот суд во РМ. 
Сметаме со новата органи-

ОД НАЈЕДНОСТАВНИ 
ДО НАЈТЕШКИ 

ПРЕДМЕТИ

"Досегашната воспо ста ве-
ност и организација на суд-
ството во РМ покажа одре-
дени слабости, особено кај 
оние судови кои имаат зго ле-
мена надлежност, како што 
се, судовите во Скопје, Би то-
ла, Тетово, Куманово, во Ве-
лес каде што неажурноста 
навистина достигна високо 
ниво, не само поради неак-
тивност, туку напротив зара-

"Сакам да ги знам аргументите на господинот пра-
теник. Кои се неговите аргументи да нема виш и апла-
ционен суд во Западна Македонија. Не е ли доволен ар-
гумент дека само една четвртина од граѓаните на Ма-
кедонија, од жителите, живее во Западна Македонија", 
ис такнува пратеникот на ДУИ, Хусеини. 

ни, на апелационен и упра-
вен суд над 5 години.

(3)За судија на Врховен суд 
на РМ, покрај условите од 
став 1 на овој член, лицето 
треба да биде истакнат пра-
вен стручњак и да има ра-
ботно искуство со потврдени 
резултати на правни работи 
над 8 години.

(4)За судија на Врховен суд 
на РМ може да биде из бран 
и редовен или вон ре ден 
професор, кој предавал по-

за предметите, кои се повр-
зани со тешкиот криминал, 
тр  говија со оружје, дрога, тр-
говија со бело робје или те-
ро ризам.

Оттаму се прашуваме, да-
ли всушност реформите во 
правосудството одат во вис-
тинска насока? Не, освен што 
ни ги мачкаат очите, бидејќи 
никој не сака да ги испушти 
од раце дизгините на третата 
власт, која единствено ја има 
силата и моќта да пресуди.  

зација, која предвидува ви-
ши судови, да се судат по теш-
ки кривични предмети каде 
е пропишана потешка казна, 
а со граѓанските предмети ќе 
се овозможи судиите, кои по-
долго време ја вршат су дис-
ката функција, да  работат во 
вишите судови и да се зани-
маваат со потешка пробле-
матика, што досега не беше 
случај и за новоизбраните 
судии кои можеа да по ста-
пуваат и за кривични дела за 
кои е пропишана казна до-
животен затвор, што навис-
тина беше дополнително оп-
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ПОЛИТИКА
ПОЛИТИКА

товарување за нив. На овој 
начин ќе се прави дистинк-
ција меѓу предметите, а исто 
така, имаме посебни над леж -
ности и редуцирање на над-
лежностите на помалите су-
дови во РМ", објаснува ми-
нистерката.

"НЕ ГИ ЗНАМ 
ПАРАМЕТРИТЕ"

"Нови судови ќе бидат 
вишите судови и управниот 
суд. Добро е тоа што оста-
нуваат 27 основни судови во 
РМ, иако некои се мали. Но, 
сметам дека во рамките на 
судовите можеби има место 
да имаме и специјализирани 
одделенија за одделни об-
ласти, затоа што на тој начин 
ќе имаме поефикасно суд-
ство. Со специјализирани од-
деленија, во рамките на су-
довите, ќе имаме и стручни 
лица, кои ќе работат на од-
делни области", оценува пра-
теникот на СДСМ, Јанакие Ви-
тановски.

Во однос на прашањето на 
останатата организација, пра-
теникот Витановски се со гла-
сува тоа да бидат основни, 
виши, апелациони, управен 
и врховен суд.

"Но, овде има една алтер-
натива, која е дадена во За-
конот, да има виш суд во Те-
тово. Немам ништо против 
да има виш суд во Тетово, но 
не знам кои се параметрите, 
ако бројките се во прашање, 
судиите, предметите, рабо те-
њето можеби има едноставна 
потреба за формирање и 
виш суд за подрачјето на Ве-
лес, бидејќи и таму има околу 
62 судии и повеќе од 100.000 
предмети. Тоа подрачје ги 

покрива Гевгелија, Богданци, 
Валандово, Кавадарци, Него-
тино.

Во однос на апелационите 
судови, сосема е в ред чле-
нот 30, без алтернативата во 
Гостивар. Не знам кои се па-
раметрите да има апела цио-
нен суд во Гостивар, кој ќе би-
де надлежен за судењата во 
Дебар, Гостивар, Кичево и Те-
тово, заедно со вишиот суд 
во Тетово. Мислам дека не би 
требало да има апелационен 
суд во Гостивар. Треба да ос-
тане сегашната поставеност 
на апелационите судови во 
Битола, Штип и во Скопје", 
оценува Витановски.

СЕРИОЗНИ 
ЗАБЕЛЕШКИ

  
"Во член 12 се вели, при 

утврдувањето на распоредот 
на работата се обезбедува су-
диите, по правило, да вршат 
работи по одредени специ-
јалности, и тоа по кривични 
и малолетнички предмети, 

прекршочни предмети, пред-
мети за прекршоци на санк-
ции, граѓански предмети, из-
вршни предмети, стопански 
спорови, предмети од работ-
ни односи, управни пред ме-
ти и други покаракте ристич-
ни видови спорови од де ло-
кругот на работата на су до-
вите. Но, можеби подобро е 
наместо специјализирани су-
дии, да има определено спе-
цијализирани судови, на тој 
начин граѓаните би знаеле 
каде треба да се упатуваат 
споровите, наместо тоа да го 
прават одделни судии, без 
соодветен суд", укажува на 
спорната правна регулатива 
пратеничката Милка Мит-
ковска.

Таа забележува зошто не-
ма суд во Пробиштип, кога 
овој град е поголем од Кру-
шево.

"Член 29 ги третира апе ла-
ционите судови. Имено, ал-
тернативата за апелационите 
судови воопшто го наметнува 
прашањето зошто тоа е така, 

а уште повеќе се прашувам 
за алтернативата на член 30. 
Ако треба да одговара на 
при  чините, само би одгово-
рила дека секое проширу ва-
ње би довело до нови пого-
леми трошоци, а ништо не би 
се сменило во работата. Пр-
ед сè, Македонија е мала зем-
ја и има околу 2.000.000 жи-
тела, од кои ако ги изземеме 
децата, во тој случај нема ни 
толку население. Значи, во 
овој момент проширувањето 
на апелационите судови по-
веќе од она што го имаме во 
дадената прва варијанта, не 
би требало да има. Сè тоа би 
биле излишни трошоци, а 
дури и стандардите за број-
ност на жители, да се земе 
при разгледувањето на рас-
поредот на апелационите 
судови, колку тоа би требало, 
апсолутно е неприфатливо", 
трезвено истакнува прате-
ничката Митковска.

За неа дискутабилен е и 
член 46, кој го уредува ра бот-
ното искуство, кое е потреб-
но за назначување судии та-
ка, на пример, за судија од 
основен суд, потребни се са-
мо две години работно ис-
куство и положен право су-
ден испит. "Дали драстичното 
намалено работно искуство 
е доволно за да направи вре-
ден судија, или само со 4 го-
дини во вишите судови, од-
носно 5 во апелационите су-
дови? Ми се чини дека за тол-
ку малку години не може да 
се стане добар судија. Дури и 
за обичен директор потреб-
ни се 5 години работно ис кус-
тво, а за судија се потребни 
само две години работно ис-
куство", коментира Митков-
ска.


