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ЧЕТИРИ ОСНОВНИ СУДОВИ ВО МАК      ЕДОНИЈА БАРААТ ДА ИМ СЕ ВРАТАТ ЧЕТИРИ ОСНОВНИ СУДОВИ ВО МАК  
СТАРИТЕ НАДЛЕЖНОСТИСТАРИТЕ НАДЛЕЖНОСТИ

Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

КАКО ДО ЕВТИН   А ПРАВДА КОГАКАКО ДО ЕВТИН  
СУДИИТЕ СТАН   АА РУДАРИ?!СУДИИТЕ СТАН 

Парадоксот на Диоген зафати од-
редени помали основни судови 
во Република Македонија, кои 

наместо да понудат евтина и брза прав-
да за граѓаните, сега поради "одзе ме-
ните надлежности" ќе мораат своите 
сограѓани да ги испраќаат на долг пат - 
да "акаат" по стотици километри низ др-
жавата за да ја споделат горчината на 
душата во други судови со поголема 
надлежност. Во овој момент, исто така, 
реформата е доведена во прашање, би-
дејќи наместо да добиеме ажурно и 
ефикасно судство, сега судиите мораат 
да исполнат ориентациона норма на 
работење, која ги доведува во рангот 
на работниците рудари, кои одамна во 
Македонија не рекле "среќно". Но, за-
тоа, пак, за нив копаат кадиите, кои во 
име на квазиреформите се наоѓаат во 
небрана положба. Поради ова, имаме 
примери на успешни судови, но и на су-
дови со надлежности, кои не можат да 

"Фокусот на 
приоритетните 
активности кој бил 
дефиниран во 
Стратегијата за 
реформата на 
правосудниот систем во 
РМ бил насочен во делот 
на поедноставувањето и 
забрзувањето на судските 
постапки, односно во 
делот на ефикасноста при 
постапувањето и 
судењето во разумен рок 
кои, како принципи од 
Европската конвенција за 
човекови права, треба да 
нудат економичност при 
постапката пред судовите. 
Значи, судовите треба да 
се блиски до граѓаните. 
Но, во реалноста не е така, 
според најновата 
регулатива, граѓаните ќе 
треба да патуваат дури и 
до 150 километри за да си 
ја пронајдат среќата, а 
дури потоа и ако може 
правдата", оценува 
претседателот на 
Основниот суд во 
Кавадарци, д-р Лазар 
Нанев.

одговорат на предизвикот, бидејќи по-
криваат поголема територија.   

Имено, дваесеттина дена пред да 
профункционира новиот Закон за судо-
ви, веќе се констатирани сериозни 
греш ки во законската регулатива, која 
ја протурка експолитичката гарнитура 
која се фалеше со реформите во пра во-
судството, кои се значајни за евроат-
лантските процеси.

Станува збор за сериозна или за на-
мерна грешка, која била кумувана од 
страна на одредени политичари и оли-
гарси, кои успеале да го протуркаат сво-
јот интерес наспроти општиот јавен ин-
терес на граѓаните, кои ја бараат својата 
правда пред Кривопаланечкиот, Гевге-
лискиот, Кавадаречкиот и Кичевскиот 
суд. Нивната надлежност е намалена, 
иако за пример два од овие четири су-
да имаат исклучителна важност бидејќи 
се во близина на значајните гранични 
премини Богородица и Деве Баир, каде 
во бизнисот се вртат многу сомнителни 
милионски суми. Но, поради нама лена-
та надлежност сега ќе интервенираат 
судии од Куманово и од Велес. На тој 
начин реформата на правосудството е 
во сенка на овие констатации, до кои 
дојдоа основните судови кои се со на-
малена надлежност.

ЕКОНОМИЧНОСТ ИЛИ 
АЖУРНОСТ

   
"Дека коза лаже, а рог не лаже" е 

Служ бениот весник број 58, кој е ис пе-
чатен на 11 мај 2006 година. 

"Направени се измени во надлеж-
ностите на судовите, со тоа што неколку 
суда: Основниот суд Кавадарци, Основ-
ниот суд Гевгелија, Основниот суд  Ки че-
во и Основниот суд Крива Паланка, од 
судови со проширена сега се судови со 
мала надлежност", истакна претсе дате-
лот на Основниот суд во Кавадарци, д-р 
Лазар Нанев, кој ја презентираше ефи-
касноста на овој суд, кој на својата те-
риторија ги опслужува и граѓаните од 
Општина Демир Капија, Општина Него-
тино, Општина Росоман, а истовремено 
под негова јурисдикција е и една че-
твртина од границата кон Грција.

Тој потенцира дека клучен предизвик 
при креирањето на законската регула-
тива, односно при донесувањето на За-
конот за судови било зголемувањето на 
правната сигурност на граѓаните и за-
јакнувањето на нивната доверба во суд-
скиот систем. При тоа, фокусот на прио-
ритетните активности, кој бил де фини-

ПРЕЗЕНТАЦИЈАТА ЗА УСПЕШНАТА РАБОТА НА ПРЕЗЕНТАЦИЈАТА ЗА УСПЕШНАТА РАБОТА НА 
ОСНОВНИОТ СУД КАВАДАРЦИ ВО КАВАДАРЦИ ВО 2006 ОСНОВНИОТ СУД КАВАДАРЦИ ВО КАВАДАРЦИ ВО 2006 
ГОДИНА ПРЕДИЗВИКА ГОЛЕМО ВНИМАНИЕ. ТОА БЕШЕ ГОДИНА ПРЕДИЗВИКА ГОЛЕМО ВНИМАНИЕ. ТОА БЕШЕ 
АРГУМЕНТИРАНО И ПОТКРЕПЕНО СО БРОЈКИАРГУМЕНТИРАНО И ПОТКРЕПЕНО СО БРОЈКИ
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ЧЕТИРИ ОСНОВНИ СУДОВИ ВО МАК      ЕДОНИЈА БАРААТ ДА ИМ СЕ ВРАТАТ  ЕДОНИЈА БАРААТ ДА ИМ СЕ ВРАТАТ 
СТАРИТЕ НАДЛЕЖНОСТИ

КАКО ДО ЕВТИН   А ПРАВДА КОГАА ПРАВДА КОГА  
СУДИИТЕ СТАН   АА РУДАРИ?!АА РУДАРИ?!

ка до граѓаните, а тоа всушност е и ос-
новната определба од меѓународните 
стандарди и правила. 

"Евтина правда значи правда со 
најмалку трошоци, која можат граѓаните 
да ја остварат. Правда со нула кило-
метри на остварување на своето право 
и интереси, кои сега ќе треба да ги ос т-
варуваат на многу поголема одда лече-
ност од 55 до 150 километри. Тоа значи 
дека се создаваат многу поголеми теш-
котии и предизвици за самите граѓани 
при остварувањето на своите права. 
Општина Кавадарци спаѓа во редот на 
високо економски развиени општини 
која, според последните статистички 
бројки, е втора општина по развиеност 
во Македонија, веднаш по Општина Ки-
села Вода. Според бруто остварениот 
дохот и надворешно-трговската разме-
на, некои фирми имаат 90 отсто од вкуп-
ното производство во земјава. Тоа се 
едни од најголемите индустриски капа-
цитети кои своите права ги остварувале 
во рамките на стопанските предмети 
пред Основниот суд Кавадарци, при 
што големиот број правни субјекти во 
бизнис релациите имаат потреба од 
брзо и ефикасно постапување по пред-
метите. Тука имаме странски инвес ти-
ции кои, како меѓународни правни суб-
јекти, бараат веднаш да се остварат нив-
ните права, а не да патуваат по 50 или 
повеќе километри. На територијата ко-
ја го покрива Основниот суд Кавадарци 
минува регионалниот пат Градско - При-
леп кој, според својата фреквенција по 
автопатот и западната магистрала, е 
трет пат во РМ. Невозможно е да се че-
ка увид за сообраќајна незгода и патот 
да биде затворен со часови само затоа 

"На мала врата беа одземени надлежностите на 
четири суда, некои од нив се помали, но имаат ка-
питално значење за државата, бидејќи тоа се гра-
нични судови, а од друга страна, пак, тоа се судови 
со мала надлежност. Сметам дека  ние ќе бидеме 
поуспешни ако некаде е направена грешка, затоа 
што се случи, некои од претставниците на граѓаните 
од одделни општини да бидат поумешни и успеаја, 
кој на легален, кој на нелегален начин, да ги остават 
судовите со полна надлежност. Но, исто така, им бе-
ше одземена надлежноста, тогаш кога Законот за 
судови беше пред пратениците во Собранието, но 
можеби заради неактивноста на пратениците, прет-
ставниците на одделни општини со вакви крупни 
судови, се направија реформи со тоа што им се од-
зеде надлежноста, а ниту ние од судството не знае-
ме кои им беа аргументите, зошто им беа одземени 
надлежности. Јас сум една од поборниците дека 
такви грешки, со донесување адхок решенија на 
седница, а кои ќе имаат трајни последици во функ-
ционирањето на судството, негативно ќе се одра-
зат", оцени експретседателката на РСС, Ленче Со-
фро ниевска.

(ОД ЛЕВО) ЛЕНЧЕ СОФРОНИЕВСКА (ОД ЛЕВО) ЛЕНЧЕ СОФРОНИЕВСКА 
И СЛАЃАЊА ТАСЕВАИ СЛАЃАЊА ТАСЕВА

ран во Стратегијата за реформата на 
правосудниот систем во РМ, бил на со-
чен во делот на поедноставувањето и 
забрзувањето на судските постапки, од-
носно во делот на ефикасноста при по-
стапувањето и судењето во разумен 
рок, кои како принципи од Европската 
конвенција за човекови права, треба да 
нудат економичност при постапката 
пред судовите. Значи, судовите треба 
да се блиски до граѓаните. Но, во реал-
носта не е така, според најновата регу-
латива граѓаните ќе треба да патуваат 
дури и до 150 километри за да си ја про-
најдат среќата, а дури потоа и ако може 
правдата. Овие аргументи се во спро-
тивност со концептот за реформи во 
македонското правосудство, кое бара: 
"Деконцентрација на судската власт, по-
стоење на материјални ресурси, спе-
ција лизација и професионализација, а 
да не бидеме погрешно разбрани, вра-
ботените од Основниот суд Кавадарци - 
вели судијата Нанев - не навлегуваат во 
суштината на концептот на Законот. 
Ние немавме некакви пречки за импле-
ментација на новиот Закон, кој треба да 
стапи во сила на 1.1.2007 година, би деј-

ќи тој е реформски Закон. Но, имаме 
суш  тински забелешки во делот на од-
земањето на надлежностите, затоа што 
тој е на штета на човечките ресурси, 
кои работат во овие судови, но и на 
граѓаните, кои од овие општини ги ос т-
варуваат своите права. Морам да на-
помнам дека Основниот суд Кавадарци, 
кој пред донесувањето на Законот има-
ше полна надлежност за граѓаните од 
Општина Кавадарци, од Општина Де-
мир Капија, Општина Росоман и ексоп-
штината Конопиште, близу 68.000 жи-
тели ги остваруваа своите основни чо-
векови права пред Основниот суд Кава-
дарци во Кавадарци. Но, со доне сува-
њето на новиот Закон, на недемократски 
начин, во последен момент, се вметна и 
се донесе решение со кое оваа над леж-
ност им се одзеде на основните судови 
во Гевгелија и во Кавадарци, а таа се 
пренесе во Основниот суд Велес. Меѓу-
тоа, да не бидеме погрешно сфатени де-
ка од нашите колеги нешто бараме. Ние 
ништо не им одземаме, но го бараме 
она што недемократски беше земено", 
констатира судијата Нанев, додавајќи 
дека правдата мора да биде многу блис-
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што блиску нема истражен судија. Сè ова е на ште-
та на самите граѓани, на времето, кое во овој мо-
мент навистина е пари. Но, таквата активност мо-
же и многу успешно да се заврши само за десет-
тина минути. Со оглед на територијата, Основниот 
суд Кавадарци постапува и по предметите, кои се 
во корелација со самата граница. Судот во Кава-
дарци покрива околу една четвртина од грани-
цата со Република Грција. Многу често ни се слу-
чува, на подрачјето на граничниот премин, иле-
галните преминувања да бараат итност во поста-
пувањата на самите судии. Значи, донесувањето 
одлуки за најоддалечените места од Кавадарци 
се на оддалеченост од 80 километри. Доколку не 
се успее во она што значи враќање на одредбите 
за проширена надлежност, во тој случај би умрела 
и правната мисла во град Кавадарци, би умрела 
адвокатурата, бидејќи во овој момент 37 адвокати 
ја обезбедуваат својата егзистенција и би се кон-
центрирала моќта на јавнообвинителската функ-
ција во рамките на Јавното обвинителство во Ве-
лес. Во слична ситуација се извршителите кои би 
постапувале само по предмети во вредност до 
15.000 евра", оцени судијата.

АРГУМЕНТИ ЗА ЕФИКАСЕН 
СУД

Според Уставот и законите на РМ, Основниот 
суд Кавадарци е самостоен и независен државен 
орган, кој согласно законите и меѓународните до-
говори, суди на начин кој обезбедува примена на 
правото и заштита на човековите права и сло-
боди.

"Во судот постојат два оддела, кривичен и гра-
ѓански, со кривичен и со прекршочен отсек, и гра-
ѓанско-вонпарничен отсек и извршен отсек во 
рамките на граѓанскиот оддел. Во 2005 година се 
примени 25.079 предмети. Споредено со 2006 го-
дина, заклучно со ноември, во работа се примени 
23.359 предмети. Процентуално, лани најмногу се 
примени прекршочни предмети, а потоа извршни 
прекршочни предмети и, се разбира, разни кри-
вични предмети, што од свој аспект создава дека 
оптовареноста на правосудните институции, од-
носно на органите во РМ е токму во делот на оние 
несуштинските области. Напомнав дека со ноем-
ври 2006 година се примени 23.359 предмети, 
што од аспект на обемот на работа, бројот на вра-
ботени и бројот на судиите може да ја остварува 
својата ориентациона норма и согласно напра-
вената аналитика за овој изминат период тоа е 
доволен број предмети со кои судиите во Кава-
дарци ќе можат и во наредната година да ја ос тва-
руваат својата ориентациона норма.

Во 2005 година, Основниот суд Кавадарци вкуп-
но во работа имал 43.879 предмети, од кои 39,35 
отсто или 17.269 предмети се однесуваат на разни 
кривични предмети, додека останатите, исто така, 
се од прекршочната и од извршната материја. 
Заклучно со ноември 2006 година, Основниот суд 
Кавадарци во работа има 46.510 предмети. Од 
овој аспект, споредено со лани, ние ја надминавме 
бројката на предмети за околу 3.000.

Исто така, процентуално кажано, во околу 39,4 
отсто од предметите повторно се застапени оние 
кои се несуштински.

Во делот на решените предмети лани и оваа 
година судиите и вработените покажуваат висок 
степен на специјализација и реализација во реша-

вањето на предметите. Ова го покажуваат аналитичките податоци, кои 
велат дека во 2005 година се решени 20.728 предмети, а годинава за клуч-
но со ноември судиите имаат решено 24.496 предмети. Што значи дека 
резултатите од 11 месеци од оваа сè уште тековна година, споредени со 
изминатите осум до девет години, покажуваат дека таа е најуспешна по 
бројот на завршени предмети. 

Ако овие податоци се компарираат во врска со работата на секој су-
дија, тогаш може да се каже дека секој од нив ја остварил својата ориен-
тациона норма. Со други зборови, работењето во декември е екстра 
работење на судиите во Основниот суд Кавадарци во Кавадарци.

Во делот на она што значи остаток на предмети, на крајот на 2005 го-
дина имаше незавршени 23.151 предмет, или 44,1 отсто. Од нив 13,76 от-
сто припаѓаат на сферата извршни предмети. Тоа се несуштинските пред-
мети, кои со донесувањето на новиот Закон за извршување преминуваат 
во надлежност на приватните извршители, но и во наредната година тие 
и натаму ќе останат во судска надлежност", истакна претседателот на 
Основниот суд Кавадарци.

СУДИИТЕ ОД ГРАДОТ НА ВИНОТО СУДИИТЕ ОД ГРАДОТ НА ВИНОТО ПОКАЖААПОКАЖАА ДЕКА  ДЕКА 
МОЖАТМОЖАТ УСПЕШНО ДА РАБОТАТ, ИАКО СЕ НА НОРМА УСПЕШНО ДА РАБОТАТ, ИАКО СЕ НА НОРМА


