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ГЛЕДАНО ОД НАДВОР

Деновиве еден близок пријател ми ја откри тајната за нај по-
пуларните места во Македонија, каде можете да ги сретнете по-
веќето ваши пријатели, роднини и луѓе, кои ви се потребни за 
било што. Тоа не се нови кафулиња во центарот на градот или 
нови скапи ресторани, во кои се служи италијанска храна (по-
точно шпагети со тост). Ништо од тоа. Нај"тренд" места во Ма-
кедонија, каде можете да го најдете оној кој ви треба не се ниту 
пазарите ниту, пак, Клиничкиот центар (иако сè уште високо ко-
тира), ниту странските амбасади (секогаш добро посетени од 
елит на клиентела). 

Судовите се вистинските места каде што можете некого да го 
видите и да бидете видени. Само што влегов во Судот, ми вели 
пријателот, кога таму еден куп народ, луѓе со кои не успевав да 
се сретнам и цел месец. Секој се судел со некого за нешто. По-
ради оваа најнова мода, на суд можело да ги сретнете со на род-
ниците, некој "земјак" од Чичево, кои ги скарала козата која па-
села по необележаните ливади, како и познатите актери и ак-
терки, кои се судат за исплата на хонорарот за претстави кои се 
играа во Драмски во поранешна Југославија (спорот е дали ис-
платата да се врши во динари или во денари), но со мала среќа 
ќе видите и некој познат банкар, кој храбро си ја брани честа 
тврдејќи дека тој нема поим што е тоа трансфер на пари, а 
можно е, доколку ви се погоди терминот, да се сретнете и со 
претседателот на државата, кој по своја желба, исто така, игра во 
некоја бурлеска од судски процес (искусен политичар, добро 
знае каде се движи народецот). 

Гледано од аспект кој сè "брка" правда по судовите, судството 
ни е непристрасно по класна или, пак, етничка категорија. Сите 
подеднакво се застапени во некоја парница, така што тој дел од 
реформата за непристрасност на судството е успешно завршен.  

Познавачите на состојбите алармираат за постоење на 100.000 
нерешени случаи во македонските судови. Доколку се изостави 

малолетната популација, најстарите и изнемоштените, најсиро-
машните кои не можат да дојдат до судовите, а предвид се земе 
дека во еден спор се вклучени најмалку две лица, лесно може да 
се заклучи дека секој во Македонија е вовлечен во некој судски 
процес. Не би помогнало ниту ако се вработат повеќе судии, ре-
ференти, помошници ниту, пак, ако се воведат компјутери и 
друга модерна опрема, велат песимистички познавачите на сос-
тојбата, за да се промени ситуацијата. Кој министер за правда 
или, пак, цела Влада би можеле овде да ја подобрат состојбата? 
Никој! Екстремна состојба бара екстремни решенија. Потребно 
е да се работи на промена на културата! На пример, да се об-
разоваат родителите кои сакаат да им остават наследство на де-
цата, тоа да го направат додека се живи (доколку не сакаат 
нивните деца да завршат во некоја судска дупка). Сигурно е дека 
модернизацијата на катастарот ќе ја намали потребата од раз-
граничување на имотот по судски пат. Не сум против тоа луѓето 
да се инаетат по судови, но тоа нека го прават на своја сметка, а 
не на сметка на даночните обврзници и затоа е потребно да се 
воведат значително повисоки судски такси од сегашниве. Фор-
мирањето арбитерски совети составени од искусни адвокати и 
судии во пензија, кои би разгледувале случаи од помала па-
рична вредност (како примерот со козата) и чии одлуки нај се-
риозно би ги прифатиле адвокатите на спротивставените страни 
(но и актуелните судии доколку некој сака да продолжи на суд), 
би довело до натамошно олеснување. Сепак, не треба да се биде 
преголем оптимист. Веројатно, ќе биде потребно отфрлање (або-
лиција) на многу предмети од помала вредност! Ова сигурно би 
можел да го иницира актуелниот министер за правда. Личност 
која има храброст да тврди дека македонските судови се под-
готвени да се справат со сите предмети, па и со тие од Хаг, и дека 
судиите пристрасно доделуваат најниски казни, сигурно ќе мо-
же и да ги исчисти судовите од непотребни парници. 

Алтернативата е и натаму користење на веќе одомаќениот 
поздрав - ќе се видиме на суд. 


