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Окoлу пе де сет од си те ма ке дон -
ски слу чаи ис пра те ни до Европ ски -
от суд за чо ве ко ви пра ва се од не су -
ва ат на пре ку мер на дол жи на на по -
стап ка та или, пак, на не из вр шу ва -
ње на пре су ди те што ве ќе би ле до -
не се ни од стра на на до маш ни те су -
до ви. Има ли Ма ке до ни ја проб лем
со су до ви те или со из вр ши те ли те
во др жа ва та?

- Toчно е де ка до пред не кол ку
го ди ни нај го ле ми от број пре су ди и
од лу ки про тив Ре пуб ли ка Ма ке до -
ни ја се од не су ваа на пре ку мер на та
дол жи на на до маш ни те по стап ки.
Ме ѓу тоа, де нес си ту а ци ја та е про -
ме не та. Со во ве ду ва ње то на прав -
ни от лек пред Вр хов ни от суд на Ре -
пуб ли ка Ма ке до ни ја, со кој на гра -
ѓа ни те им се овоз мо жи ефи кас но
средс тво за за шти та на пра во то на
су де ње во не ра зу мен рок, ка ко и со
не кои ре ле вант ни из ме ни што беа
на пра ве ни во про цес ни те за ко ни,
проб ле мот со пре ку мер но то тра е -
ње на до маш ни те по стап ки (гра ѓан -
ски, кри вич ни, ра бот ни, управ ни и
из врш ни) дра стич но се на ма ли, а
пре су ди те про тив Ре пуб ли ка Ма ке -
до ни ја што се од не су ваа на ова пра -
ша ње се ус пеш но из вр ше ни и за -
тво ре ни од стра на на Ко ми те тот на
ми ни стри ми на та та го ди на, со ре -
зо лу ци ја та CM/ResDH(2016)35. Фа -
ктот што пос лед ни те две го ди ни
има мно гу мал ку пред ме ти за дол -
жи на та на по стап ка та пред су дот
во Страз бур збо ру ва за тоа де ка е
по стиг нат зна чи те лен на пре док на
ова по ле, иа ко сѐ уште се слу чу ва
да има по не кој пред мет ка де што
дол жи на та на суд ска та по стап ка и
дол жи на та на из вр шу ва ње то се
проб лем. 

Да ли бро јот на слу чаи пред
ЕСЧП (Европ ски от суд за чо ве ко ви
пра ва) про тив др жа ва та се на ма лу -
ва, со ог лед на мож но ста да се во -
ди по стап ка за су де ње во раз у мен
рок пред Вр хов ни от суд?

- Ка ко што на по ме нав по го ре,
по во ве ду ва ње то на прав ни от лек
за су де ње во раз у мен рок пред Вр -
хов ни от суд бро јот на пред ме ти
пред ЕСЧП е до ста на ма лен. Со ог -
лед на тоа што ап ли кан ти те се га пр -
во мо ра ат да го ис цр пат тој пра вен
лек пред да ја под не сат ап ли ка ци -
ја та во Страз бур. ЕСЧП во пред ме -
ти те Аџи-Спир ко ска и То пу зов ски
(application no. 38914/05, decision of
3 November 2011) утвр ди де ка овој
пра вен лек е ефе кти вен. Пред не -
кол ку го ди ни ва кви те пред ме ти
прет ста ву ваа по ве ќе од по ло ви на
од пред ме ти те што беа ко му ни ци -
ра ни до вла ди ни от агент, што не е
слу чај во пос лед ни те две-три го ди -
ни, ко га пред ме ти те за су де ње во
раз у мен рок се мно гу по ре тки. А сѐ
по ве ќе се зго ле му ва бро јот на пред -
ме ти за на вод на по вре да на дру ги -
те чле но ви од Кон вен ци ја та или
дру ги те ас пе кти на чле нот 6. Пред -
ме ти те за дол жи на на по стап ка што
се по ја ву ва ат во пос лед ни ве две го -
ди ни се од не су ва ат пред сѐ на слу -
чаи ка де што ап ли кан ти те го иско -
ри сти ле прав ни от лек пред Вр хов -
ни от суд на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја
ме ѓу тоа не се за до вол ни од из но сот
што им е до су ден, па од Европ ски -
от суд за чо ве ко ви пра ва ба ра ат да
им би де доп ла те на раз ли ка та во из -
но сот што им е до су ден од стра на
на Вр хов ни от суд и оној што би им

го до су дил Европ ски от суд за чо ве -
ко ви пра ва. По сто јат исто та ка и не -
кои слу чаи ка де што ап ли кан ти те
се жа лат и по ра ди тоа што Вр хов -
ни от суд не до нел од лу ка во за кон -
ски пред ви де ни от рок од шест ме -
се ци.

Kоја е раз ли ка та по ме ѓу по стап -
ка та пред Вр хов ни от суд и ЕСЧП во
де лот на су де ње то во раз у мен рок
и ви си на та на до су де ни те су ми што
др жа ва та тре ба да им ги пла ти на
гра ѓа ни те за по вре да на ова пра во?

- Ка ко што спом нав и во прет -
ход но то пра ша ње, че сто се со о чу -
ва ме со си ту а ции ка де што из но сот
до су ден од Вр хов ни от суд не е до -
во лен и е по ни зок од она што би го
до су дил Европ ски от суд за чо ве ко -
ви пра ва. За тоа по сто јат не за до вол -
ни гра ѓа ни што под не су ва ат жал -
би до Европ ски от суд за чо ве ко ви
пра ва.

Кол ку па ри др жа ва та тре ба да
им исп ла ти на гра ѓа ни те што ја ту -
же ле пред Европ ски от суд и да ли
од го ди на на го ди на таа су ма се зго -
ле му ва или се на ма лу ва?

- Во 2016 го ди на, Ре пуб ли ка Ма -
ке до ни ја по ос но ва на пре су ди и од -
лу ки до не се ни од стра на на Европ -
ски от суд за чо ве ко ви пра ва би ла
об вр за на да им исп ла ти на ап ли -
кан ти те 102.870 евра. Во 2015 го ди -
на овој из нос е по ви сок и из не су ва
139.145 евра, до де ка, пак, во 2014 го -
ди на овој из нос бил 301.240 евра.
От ту ка, мо же да се зак лу чи де ка
средс тва та што др жа ва та е долж -
на да им ги исп ла ти на ап ли кан ти -
те врз ос но ва на до не се ни пре су ди
и од лу ки од ЕСЧП од го ди на на го -
ди на сѐ по ве ќе се на ма лу ва ат.

Освен от ште та за гра ѓа ни нот,

да ли овие пре су ди прет ста ву ва ат
из вор на пра во за дру ги слу чаи во
др жа ва та и има ат за дол жи тел на си -
ла или се са мо пре по ра ки за по ста -
пу ва ње? Има те ли соз на ни ја за суд -
ска пра кти ка во ко ја до маш ни те су -
до ви при од лу чу ва ње то се по ви ка -
ле на од лу ка на ЕСЧП?

- Европ ска та кон вен ци ја за чо -
ве ко ви пра ва е ра ти фи ку ва на во Ре -
пуб ли ка Ма ке до ни ја во 1997 го ди -
на и, во сог лас ност со чле нот 118 од
Уста вот на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја,
прет ста ву ва дел од вна треш ни от
по ре док и ка ко та ква таа прет ста -
ву ва ди ре ктен из вор на пра во то. Су -
до ви те мо жат ди рект но да се по ви -
ку ва ат на одред би те на Кон вен ци -
ја та и да ја ко ри стат суд ска та пра -
кти ка на Европ ски от суд за чо ве ко -
ви пра ва при тол ку ва ње то на неј зи -
ни те одред би. И по крај ва ква та по -
ста ве ност на Кон вен ци ја та во до -
маш ни от пра вен си стем, за жал сѐ
уште се мно гу ре тки пре су ди те во
кои до маш ни те су дии се по ви ку ва -
ат на Кон вен ци ја та и на суд ска та
пра кти ка на Европ ски от суд за чо -
ве ко ви пра ва. За тоа, по треб но е и
по на та му да се ра бо ти на из ди га -
ње то на све ста кај су ди и те за пра -
вил на при ме на на Кон вен ци ја та и
пра кти ка та на Европ ски от суд за
чо ве ко ви пра ва. Во оваа на со ка би
са кал да на по ме нам де ка Би ро то за
за ста пу ва ње на РМ пред ЕСЧП, со
под др шка на Гер ман ска та фон да -
ци ја за ме ѓу на род на прав на со ра -
бо тка (ИРЗ), на се кои шест ме се ци
из да ва бил тен за суд ска та пра кти -
ка на ЕСЧП, кој ги со др жи нај но ви -
те клуч ни пре су ди на Су дот во
Страз бур, пре ве де ни на ма ке дон -
ски и на ал бан ски ја зик, кои се осо -

бе но ре ле вант ни за ма ке дон ски те
су дии, ад во ка ти и об ви ни те ли.

Ко ја е пра кти ка та на Европ ски -
от суд во од нос на вре ме тра е ње то
на из вр шу ва ње то во смис ла на по -
вре да на пра во то на су де ње во раз -
у мен рок? По точ но, да ли е пред мет
на оце на од су дот це ла та по стап ка
ка ко це ли на (од ини ци ра ње на пар -
ни ца, по стап ка пред но тар, ар би -
тра жа до за вр шу ва ње на из вр шу ва -
ње то), или се ко ја по стап ка се оце -
ну ва по себ но (дол жи на та на по -
стап ка та пред су дот, но та рот, а по -
себ но се оце ну ва де лот на тра е ње -
то на из вр шу ва ње то)?

- Ко га утвр ду ва по вре да на пра -
во то на су де ње во раз у мен рок,
Европ ски от суд за чо ве ко ви пра ва
ја це ни по стап ка та во це ли на, од
по че то кот на по стап ка та до за вр -
шу ва ње то на из вр шу ва ње то. Из вр -
шу ва ње то на ед на од лу ка мо ра да
се сме та ка ко ин те гра лен дел од
„по стап ка та“ во смис ла на чле нот
6 од ЕСЧП: пра во то на су де ње во
раз у мен рок би би ло илу зор но ако
прав ни от си стем на др жа ва та овоз -
мо жи до не су ва ње пра во сил на суд -
ска од лу ка што би оста на ла не из -
вр ше на (Hornsby v. Greece of 19
March 1997, §§ 40).

Во рам ки те на гру па та пред ме -
ти за су де ње во не ра зу мен рок, 8 од
вкуп но 56 пред ме ти се од не су ва ле
на дол жи на та на из врш на та по -
стап ка. Ова збо ру ва за тоа де ка Ре -
пуб ли ка Ма ке до ни ја во ми на то то
се со о чу ва ше со го лем проб лем во
од нос на дол жи на та на из вр шу ва -
ње то. Со до не су ва ње то на За ко нот
за из вр шу ва ње во 2005 го ди на, се
зго ле ми ефи кас но ста и се на ма ли
вре ме тра е ње то на из вр шу ва ње то.

Име но, пре теж но си те пред ме ти
што во ми на то то беа иско му ни ци -
ра ни со вла ди ни от агент се од не су -
ваа на пред ме ти што се во де ле по
ста ри от за кон за из врш на та по стап -
ка.

Во слу чај на до су ду ва ње от ште -
та од стра на на ЕСЧП, да ли др жа -
ва та има пра во на ре грес на тие
средс тва од ин сти ту ци и те или по -
е дин ци те што вли ја е ле со сво е то
по ста пу ва ње да се по вре ди не кое
пра во на гра ѓа ни нот, на при мер
пра во то на су де ње во раз у мен рок
или дру го пра во? 

- Во сог лас ност со За ко нот за из -
вр шу ва ње на од лу ки те на Европ -
ски от суд за чо ве ко ви пра ва („Служ -
бен вес ник на Ре пуб ли ка Ма ке до -
ни ја“ бр. 67/2009 и 43/2014), до су де -
ни те из но си по ос но ва на пре су да
или од лу ка на Европ ски от суд за чо -
ве ко ви пра ва се исп ла ќа ат од бу џе -
тот на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја. По -
стој но то за кон ско ре ше ние не доз -
во лу ва пра во на ре грес на тие
средс тва од ин сти ту ци и те или по -
е дин ци те што со сво е то од не су ва -
ње има ле вли ја ние врз вр ше ње то
на по вре да на не кое пра во или сло -
бо да на гра ѓа ни нот за га ран ти ра но
со Европ ска та кон вен ци ја за чо ве -
ко ви пра ва, ка ко што е слу чај во не -
кои дру ги др жа ви. Во се кој слу чај,
ова пра ша ње зас лу жу ва вни ма ние
и во ид ни на би би ло до бро да се
разг ле да кои се мож но сти те за во -
ве ду ва ње одред би што ќе овоз мо -
жат пра во на ре грес на средс тва та
исп ла те ни по оваа ос но ва од ин сти -
ту ци и те што ги сто ри ле по вре ди те
и да ли та кви те ре ше ни ја би во де ле
кон зго ле му ва ње на све ста за по чи -
ту ва ње то на чо ве ко ви те пра ва.

Дра стич но на ма ле ни слу ча и те 
за дол ги су де ња во Страз бур

КО СТА ДИН БОГ ДА НОВ, ВЛА ДИН АГЕНТ-ДИ РЕ КТОР НА БИ РО ТО ЗА ЗА СТА ПУ ВА ЊЕ НА РЕ ПУБ ЛИ КА МА КЕ ДО НИ ЈА ПРЕД ЕВРОП СКИ ОТ СУД 
ЗА ЧО ВЕ КО ВИ ПРА ВА


