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Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

ПИНГ-ПОНГ ИГРА НА ПИНГ-ПОНГ ИГРА НА 
МАКЕ ДОНСКИТЕ С УДИИМАКЕ ДОНСКИТЕ С УДИИ

ГРАЃАНИТЕ СÈ ПОВЕЌЕ БАРААТ ГРАЃАНИТЕ СÈ ПОВЕЌЕ БАРААТ 
ПРАВДА ПРЕД СУДОТ ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВДА ПРЕД СУДОТ ЗА ЧОВЕКОВИ 
ПРАВА ВО СТРАЗБУРПРАВА ВО СТРАЗБУР

Хелсиншкиот комитет за човекови 
права на Република Македонија 
ја претстави својата анализа за 

пресудите на Европскиот суд за чо ве-
кови права во Стразбур, каде во од дел-
ни случаи како тужена странка се по-
јавува нашата земја, која на име отштета 
мора да плати одредена сума. 

"Во текот на 2006 година се донесени 
девет пресуди против РМ, а сите тие се 
однесуваат за повреда на член 6 од Ев-
ропската конвенција за човекови пра-
ва, која нашата држава ја ратификува на 
10 април 1997 година", истакна Сашо Ду-
ковски, член на бордот на Хелсиншкиот 
комитет, кој додаде дека член 6 се од-
несува за судење во разумен рок.

По таа основа, нашата држава треба 
да плати околу 90.000 евра отштета. 

Европскиот суд за човекови права 
во Стразбур утврдил дека во девет пре-
суди од 2006 година била констатирана 
повреда на правото на судење во ра-
зумен рок во Македонија. Државата тре-
ба да ја плати казната за овие и за уште 
еден случај, кој се влече од 2002 година. 
Анализата се однесува само за повреда 
на правото на судење во разумен рок, 
имплементирано во член 6 од Конвен-
цијата за човекови права. Во него се на-
ведува дека секое лице или странка 
има право на судење во разумен рок, 
пред сè, со закон избран домашен суд.

Членот на бордот на македонскиот 
Хелсиншки комитет, Сашо Дуковски, 

"Нема 'стриктни' параметри 
за да се каже или да се утврди 
она што значи судење во 
разумен рок. Не е исто да се 
судите за долг од 100 евра или 
да се утврди сопственост со 
повеќе тужени или тужители 
во постапката", оценува Сашо 
Дуковски од Хелсиншкиот 
комитет за човекови права во 
РМ.

За девет пресуди 
Македонија треба да плати 
отштета во износ од 90.000 
евра.

смета дека кршењето на ова право во 
Македонија е еден од поголемите про-
блеми во судството и упати апел до су-
довите во земјава да се постапува и да 
се пресудува во разумен рок.

"Нема 'стриктни' параметри за да се 
каже или за да се утврди она што значи 
судење во разумен рок. Не е исто да се 
судите за долг од 100 евра или да се 
утврди сопственост со повеќе тужени 
или тужители во постапката. Затоа во 
анализата имаме дадено неколку пара-
метри, се поаѓа од сложеноста на пред-
метот. Значи, децидно нема нагласено 
што претставува судење во неразумен 
рок, но исто така, не може предмет да 
трае 12 или 15 години", истакна Дуков ски. 

Надворешниот соработник на Хел-
син шкиот комитет за човекови права 
во РМ, Јелена Јовановска-Брезовска, ис-
такна дека Европскиот суд не утврдил 
точно колку време треба да трае суде-
њето за постапката да се подведе под 
постапка во "неразумен рок".

Јовановска-Брезовска оценува дека 
Судот има воспоставено одредени стан-
дарди во делот на повреда на правото 
на судење во разумен рок, кое е ус ло-
вено од вкупното траење на постапката, 
сложеноста на предметот, начинот како 
постапувале судовите со предметот, 
однесувањето на апликантот во текот 
на постапката, како и правниот интерес 
на подносителот за предметот.

Во врска со ова, Хелсиншкиот ко ми-
тет смета дека со кршењето на таквото 
право може да й се нанесе голема мо-
рал  на, политичка и парична штета на 
Република Македонија.

"Со цел да направиме одредени 
критериуми за она што Ев роп-
скиот суд го смета за лошо по ста-
пување на судовите, особено во-
дејќи сметка за пасивноста, ние 
во анализата издвоивме четири 
случаи. Значи, во однос на одлу-
чувањето на судовите пасивноста 
е генерална оценка.

Притоа, лошата организација 
на судовите, исто така, се смета 
како лош момент, кој Европскиот 
суд го има детектирано, од ед-
ноставна причина што често пати 
македонските судови се пови ку-
ваат на некои побитни предмети, 
за сметка на спречувањето на 
случаи од владение или од об-
ласта на работни односи, кои де 
јуре според Законот за парнична 
постапка претставуваат постапки 
по кои се одлучува во итни ро-
кови", изјави Јелена Јовановска- 
Брезовска.

НЕМА ГАРАНЦИИ ДЕКА ВО ПАЛАТАТА НА ПРАВДАТА НЕМА ГАРАНЦИИ ДЕКА ВО ПАЛАТАТА НА ПРАВДАТА 
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