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ЛИСТА НА КРАТЕНКИ 
 
 
 
КЗ   Кривичен законик 

ЗКП   Закон за кривичната постапка 

ЗОО   Закон за облигационите односи 

ЗПП   Закон за парничната постапка  

ЗРО   Закон за работните односи 

ЗС   Закон за семјеството   

ЗИ   Закон за извршување 

ЗСДСП  Закон за сопственост и други стварни права 
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I. ОПШТ ДЕЛ 
 
 
1. Второобвинетиот, кој за време на сторувањето на кривичното дело Тешка 
кражба од членот 236 ставот 1 точка 3 - одземање на чантата од рацете на 
оштетената, бил заедно со првообвинетиот и со него ги поделил одземените 
пари, дејствувал како соизвршител, а не како поттикнувач. 
 

Од образложението 
 

Основниот суд со пресуда К. бр. 162/07, обвинетите А. Д. и Е.К. ги огласил 
за виновни и тоа, првообвинетиот за сторено кривично дело Тешка кражба од 
членот 236 ставот 1 точка 3 од КЗ, а второобвинетиот за истото кривично дело, 
како поттикнувач в.в. со членот 23 од КЗ, изрекувајќи им на двајцата обвинети 
алтернативна мерка – условна осуда. 
 

Против оваа пресуда вложил жалба основниот јавен обвинител, поради 
погрешно утврдена фактичка состојба, повреда на материјалното право и одлуката 
за кривичната санкција. 
 

Жалбата е основана. 
 

Основан е жалбениот навод за повреда на КЗ од членот 382 ставот 4 в.в. со 
членот 236 ставот 1 точка 3 в.в. со членот 23 од КЗ првостепениот суд погрешно 
утврдил дека во конкретниот случај второобвинетиот дејствувал како поттикнувач, 
а не како соизвршител. 
  

Од одбраната на второобвинетиот се утврдува дека паричните средства му 
биле  потребни и нему за присуство на ромска вечер, што значи го сакал делото за 
свое. За  време  на сторувањето на делото – одземањето на чантата од рацете на 
оштетената, тој бил покрај првообвинетиот, за да преземе какво  било дејствие ако 
е потребно, и откако ќе биде одземен паричникот да земе дел од одземените пари 
за себе. Постои посебен придонес на второобвинетиот во извршувањето на 
кривичното дело, кога во своја одбрана на главниот претрес, вели „бидејќи 
немавме пари за ромска вечер, јас на првообвинетиот му реков да ја одземе 
женската чанта од рацете на оштетената и да бега“, јасно укажува дека заедно со 
првообвинетиот сакајќи го делото како свое го сториле како соизвршители во 
смисла на членот 22 од КЗ.  

 
Од овие причини овој суд утврдил дека второобвинетиот дејствувал како 

соизвршител, а не како поттикнувач. 
               

(Pресуdа на Аpелационен суd Шtиp, Kж. бр. 3/2009) 
 
 

* * * 
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2. Oбвинетиот за кривично дело Криумчарење на мигранти од членот 418-б 
ставот 2 од КЗ, не бил во стварна заблуда за битието на делото, дека 
прифатил и засолнил мигранти, затоа што тој претходно контактирал со една 
жена од мигрантите која претходно работела во неговиот угостителски објект 
и знаел дека таа има забрана за влез во РМ, а истите при претресот на 
угостителскиот објект на критичниот ден биле најдени скриени во водоводна 
шахта.                                           

 
Од образложението 

 
Основниот суд со пресуда КОК. бр. 59/08 од 24. 10. 2008 година, обвинетиот 

А.А., го огласил за виновен за кривично дело Криумчарење на мигранти од членот 
418-б ставот 2 од КЗ и го осудил на казна затвор од една година и шест месеци. 
  

Против оваа пресуда обвинетиот вложил жалба, во која наведува дека во 
конкретниот случај истиот бил во заблуда по однос на битието на кривичното дело, 
односно мислел дека двете танчерки имале легална документација за престој во 
РМ, а немало доказ дека истите влегле на нелегален начин. 

 
      Жалбата е неоснована. 
 

Неспорно дека обвинетиот во својот угостителски објект, како што самиот 
наведува, и порано вработувал танчерки кои секогаш ги пријавувал. Меѓутоа, во 
случајот на сведоците – мигранти Т. Д. и М. П. не постапил на наведениот начин. 
Факт е дека обвинетиот од порано се познавал со свидетелката М.П. па откако таа  
била протерана од РМ, за време од 3 години или поточно до 2010 година, 
обвинетиот одел кај неа дома во Србија. Таа по телефон го известила дека со 
нејзина другарка, другата свидетелка, сакаат да дојдат кај него и да работат во 
неговиот угостителски објект, како танчерки. Во овој телефонски разговор, бидејќи 
тој знаел дека таа има забрана за влез во РМ, ја прашал, како таа би дошла и 
покрај забраната, а таа му одговорила дека забраната е избришана. 

 
Од исказите на сведоците неспорно е утврдено дека кога вечерта 

пристигнале во неговиот угостителски објект, а и потоа тој не им побарал патни 
исправи, ниту тие му ги покажале, како што се брани обвинетиот. Неоснован е 
жалбениот навод дека обвинетиот бил излажан од свидетелките, односно дека бил 
доведен во стварна заблуда по однос на фактот за нивниот нелегален премин и 
забрана за престој во РМ. Напротив, од изведените докази неспорно е утврдено 
дека критичниот ден и време обвинетиот во својот угостителски објект ги прифатил 
и засолнил мигрантите - лицата Т. Д. и М. П.. Во поткрепа на наведеното е и 
фактот дека при извршениот претрес во објектот во дворното место на истиот, од 
страна на овластени службени лица тие биле пронајдени скриени во водоводна 
шахта, откако претходно биле разбудени од синот на обвинетиот, кој им кажал да 
се скријат таму бидејќи дошла полиција. Секако, дека за вакво нешто воопшто не 
би имало потреба доколку тие легално престојувале во РМ. 
 

(Pресуdа на Аpелационен суd Сkоpје, KЖ. бр. 12/09) 
 

* * * 
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3. Смртта кај оштетената е во причинско - последична врска со настанатата 
сообраќајна несреќа, односно истата настапила поради јавување на 
тромбови кај оштетената, што е резултат на неподвижноста на оштетената 
подолго време поради здобиените повреди од сообраќајната несреќа, 
поради што во дејствијата на обвинетиот се содржани елементите на 
кривичното дело Тешки дела против безбедноста на луѓето и имотот во 
сообраќајот од членот 300 ставот 4 в.в. со членот 297 ставот 3 од КЗ.  

 
Од образложението 

 
Основниот суд со обжалената пресуда К. бр. 177/07, го огласил за виновен 

обвинетиот за сторено кривично дело Тешки дела против безбедноста на луѓето и 
имотот во сообраќајот од членот 300 ставот 4 в.в со членот 297 ставот 3 од КЗ. 

 
Обвинетиот вложил жалба во која истакнува дека, нема сигурен доказ од кој 

би се утврдило дека постои причинско - последична врска помеѓу смртта на 
оштетената и настанатите повреди, што произлегува и од даденото мислење од 
стручни лица при РО Медицински факултет - Институт за судска медицина –
Скопје, според кој, со оглед на тоа дека не е извршено обдукција на оштетената, 
причината за смртта не е утврдена. 

 
Жалбата е неоснована 

 
Од дадените искази на лекарите-специјалисти, ортопед и интернист, дадени 

во текот на постапката, неспорно е утврдено дека постои причинско - последична 
врска помеѓу смртта на оштетената и здобиените повреди од сообраќајната 
несреќа. Специјалист - ортопед, појаснил дека поради здобиените тешки телесни 
повреди оштетената била оперативно згрижена и по две недели од операцијата 
како итен случај од Ортопедското одделение во болницата, била пренесена на 
интензивна нега на Интерното одделение. Кај оштетената настапила емболија и 
влошување на здравствената состојба како резултат на создавање на тромбови, 
кои можат да настанат од фрактурата на раката или поради долготрајно мирување 
на долните екстремитети - нозете, додека истата била на лекување. 

 
Истото го потврдува и специјалист - интернист од Интерното одделение кај 

кого оштетената била префрлена на лекување. Тој појаснува дека причините за 
тромбофлибитот кај оштетената е тоа што истата две недели била улегната 
неподвижна, поради здобиените повреди што придонело да се јават 
тромбофилични промени на долните екстремитети. Тоа било причина нејзината 
здравствена состојба нагло да се влоши и покрај преземањето на сите 
реанимациски мерки, оштетената да почине. 

 
(Pресуdа на Аpелационен суd Шtиp KЖ. бр. 329/08) 

 
 

* * * 
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4. Обвинетиот кој извршил обљуба врз оштетената, за која не знаел дека 
нема наполнето 14 години се наоѓа во стварна заблуда во поглед на возраста 
на оштетената, со што се исклучува кривичната одговорност за кривичното 
дело Полов напад врз дете од членот 188 ставот 1 од КЗ. 
 
                                                 Од образложението 
 

Основниот суд, обвинетиот Б. Б., во согласност со членот 342 ставот 1 од 
ЗКП в.в. со членот 16 од КЗ го ослободил од обвинение за кривично дело Полов 
напад врз дете од членот 188 ставот 1 од КЗ. 
 

Против оваа пресуда основниот јавен обвинител вложил жалба поради 
погрешно утврдена фактичка состојба и погрешна примена на материјалното 
право. Во жалбата наведува дека, со оглед на фактот што обвинетиот и 
оштетената се од исто село и заедно оделе на училиште, обвинетиот сигурно 
знаел на какава возраст е оштетената. 

 
 Жалбата е неоснована 
 
Од изведените докази првостепениот суд правилно утврдил дека на 8. 

7.2007 година, обвинетиот извршил обљуба над оштетената. Овој факт е утврден 
од изјавата на обвинетиот, а го потврдила и оштетената. Ова, исто така, се 
потврдува од наодот и мислењето на вештото лице, лекар специјалист - гинеколог, 
за свежата дефлорација како и тоа, дека немало никакви траги на насилство врз 
телото на оштетената, што упатува на заклучокот дека, оштетената доброволно 
стапила во сексуален однос со обвинетиот. Во поткрепа на овој факт се и изјавите 
на распрашаните свидетели, дека низ селото се зборувало дека обвинетиот и 
оштетената се во љубовна врска (момче и девојка). 

 
Првостепениот суд посебно изведувал докази за утврдување на фактот 

дали кај обвинетиот постоела свест дека оштетената во критичниот момент била 
на возраст под 14 години, односно дете. Имено, за да постои кривичното дело 
Полов напад на дете од членот 188 ставот 1 од КЗ, кај обвинетиот треба јасно да 
постои свест дека врши сексуален акт со дете (лице кое не наполнило 14 години) 
злоупотребувајќи ја неговата возраст. 

 
Во конкретниот случај првостепениот суд правилно утврдил дека 

обвинетиот во критичниот момент се наоѓал во стварна заблуда во поглед на 
возраста на оштетената, со што се исклучува кривичната одговорност за 
предметното кривично дело. 

 
Овој факт првостепениот суд го утврдил од изјавата на обвинетиот, како и 

од исказите на оштетената и нејзиниот татко, од кој произлегува дека и самата 
оштетена точно не знае за својата возраст, а овој факт не го знаеле и нејзините 
родители. Во поткрепа на истиот е и фактот дека оштетената била запишана во 
матичната книга на родените  дури по критичниот настан. Оштетената при својот 
прв распит изјавила дека, му кажала на обвинетиот дека има наполнето 14 години, 
за да изјави при повторното судење дека му кажала дека е на возраст од 13 
години. Во прилог на утврдувањето на невистинитоста на нејзината втора изјава се 
мислењата на вештите лица психолог и невропсихијатар, кои биле присутни при 
давањето на изјавите на оштетената. Исто така, во прилог на утврдувањето на 
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овој битен факт, првостепениот суд  извршил соочување помеѓу оштетената и 
обвинетиот. При соочувањето обвинетиот давал аргументирани одговори за 
неговото тврдење дека не знаел на која возраст е оштетената, а таа не се 
осудувала ниту да го погледне во очи. 

 
Од друга страна, од приложената фотодокументација, јасно произлегувало 

дека оштетената физички била формирана како девојка, па првостепениот суд 
правилно утврдил дека обвинетиот бил во заблуда во поглед на нејзината возраст. 

  
(Pресуdа на Аpелационен суd Шtиp, Kж. бр. 29/2009) 

 
* * * 

 
5. Не постои неподобен обид, туку обид на кривичното дело Уцена од членот 
259 ставот 1 в.в. со членот 19 од КЗ, во дејствијата на обвинетите кога 
побарале од оштетениот да им даде 3000 евра, за да не објават за него 
фотографии со неговата љубовница, со што би можеле да му наштетат на 
неговата чест и углед, при што е ирелевантно дали обвинетите располагале 
со вакви фотографии и дали е вистинит фактот дека тој навистина има 
љубовница. 
 

Од образложението 
 

Со пресуда на Основниот суд К. бр. 25/07 двајцата обвинети Д. С. и М. Г. се 
огласени за виновни како соизвршители за сторено кривично дело Уцена од 
членот 259 ставот 1 в.в. со членовите 19 и 22 од КЗ, на кои им е изречена 
алтернативна мерка - условна осуда, утврдувајќи им казна затвор во траење од по 
3 месеци, чие извршување е одложено за 2 години. 

 
Против оваа пресуда двајцата обвинети вложиле жалба, поради погрешно 

утврдената фактичка состојба. Во истата е наведено дека обвинетите се обиделе 
да извршат кривично дело, но со неподобни средства бидејќи не постоле никакави 
фотографии кои би можеле да го компромитираат оштетениот. Од друга страна, 
судот не утврдил со сигурност дали е точно дека оштетениот имал блиски врски со 
женското лице кое не му било сопруга. 

  
Ваквите жалбени наводи се неосновани. 

 
Неспорно е дека двајцата обвинети го уценувале оштетениот на начин како 

што утврдил во фактичката положба првостепениот суд, која произлегува од 
исказот на оштетениот и одбраната на двајцата обвинети. Тие фактички го 
уценувале оштетениот за тоа што го имале снимено со неговата љубовница и 
доколку не им исплатил 3.000 евра, фотографиите ќе ги испратат на сите места 
каде што е потребно Со овие дејствија започнато е извршувањето на конкретното 
кривично дело, односно неговиот обид. Меѓутоа, не е спорно од одбраната на 
двајцата обвинети и на оштетениот, дека тој се согласил да им исплати 1000 до 
1500 евра. Тоа значи, дека уцената од обвинетите имала ефект спрема 
оштетениот, но обвинетите не биле задоволни со понудениот износ. Одовде 
произлегува, дека уцената била доволно сериозна за да го натера оштетениот да 
понуди одреден паричен износ, како обвинетите не би продолжиле со дејствијата 
со кои се заканувале. Друго е прашањето дали оштетениот навистина имал 
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љубовница и која е таа? Тоа е негово лично и интимно право кое задира во 
неговиот приватен живот. Така што, во никој случај судот не смеел да утврдува 
дали оштетениот имал љубовница и која била таа, за да се потврдело дали 
уцената со фотографии претставувала неподобно средство, за да се изврши 
уцената. Не само оштетениот, туку и женското лице на кое се повикуваат 
обвинетите во жалбата според одредбите од ЗКП не се должни да даваат исказ, 
кога се во прашање нивните морални и други интереси, така што е апсурдно да се 
бара утврдување на такви факти и околности. 

 
Не е спорно дека оштетениот откако дознал, а тоа е со натамошните 

дејствија на обвинетите, на крајот од уцената, за кое женско лице станува збор, 
почнал да ги навредува обвинетите и им откажал плаќање на пари, а случајот го 
пријавил на МВР. Според ова, до таа фаза од постапката извршен е обид на 
кривичното дело Уцена. Доколку дојдеше до исплата на парите делото ќе беше 
довршено. 

 
Кај кривичното дело Уцена, не е потребно да настапи штета за лицето на 

кое се врши уцената или, пак, да се наштети на неговата чест и углед. Доволно е 
со таквите уцени да се присили оштетениот да стори или да не стори нешто на 
штета на својот имот. Од овие причини ирелевантно е, како што се наведува во 
жалбата, утврдување на фактот, дали настапила штета на честа и угледот на 
оштетениот.  

 
Од друга страна, првостепениот суд правилно утврдил, дека во случајот 

настапила штета по честа и угледот на оштетениот, со тоа што тој го известил 
своето семејство, поради што дошло до нарушување на односите во семејството, 
а, исто така, случајот го пријавил во МВР, што, исто така, не е без значење за 
определени состојби во семејството на оштетениот. 

 
                    (Pресуdа на Аpелационен суd Биtола, Kж. бр. 56/09) 

  
* * * 

 
6. Патничкото моторно возило, за кое при регистрацијата, а потоа и по 
спроведената кривична постапка било утврдено дека има невистинити 
броеви, ќе се одземе во согласност со членот 532 ставот 1 од ЗКП в.в. со 
членот 100-а ставот 1 од КЗ, иако по спроведената истрага, против 
последниот сопственик на возилото, постапката е запрена поради немање на 
докази дека тој е сторител на кривичното дело Фалсификување на исправа 
од членот 378 ставот 3 в.в со ставот 1 од КЗ. 
                                                  

Од образложението 
                            

Основниот суд со решение Кс. бр. 13/2008, од С.М. одземено е патничко 
моторно возило марка „опел“ со рег. бр. ОH -222-XФ и сообраќајната дозвола за 
истото бр. 5217, издадена од СВР. 

 
Претходно против ова лице се водела истрага за кривично дело 

Фалсификување на исправа од членот 378 ставот 3 в.в. со ставот 1 од КЗ, која со 
решение на истражниот судија е запрена по откажување на јавниот обвинител од 
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понатамошно гонење, поради немање на докази дека тој е сторител на ова 
кривично дело. 

 
Против ова решение, лицето од кое е одземено возилото вложило жалба, 

наведувајќи дека тој со договор за продажба легално го купил ова возило од 
лицето В.В. и досега долги години го регистрирало без никаков проблем.  

 
 Жалбата е неоснована. 

 
Точни се наводите во жалбата дека лицето С.М. на законски начин се 

стекнал со правото на сопственост на предметното возило, купувајќи го од лицето 
В.В.. Возилото редовно го регистрирал, но при последната регистрација и 
направената проверка на истото, а потоа и со вештачење е утврдено преправање 
на броевите на истото. Со ова возилото добива третман на возило со 
фалсификувани броеви. Во конкретниот случај првостепениот суд правилно 
постапил, кога го донел првостепеното решение и тоа произлегува од членот 532 
ставот 1 од ЗКП, а во врска со членот 100-а ставот 1 од КЗ. Ова возило не може 
понатаму да остане во сопственост и во промет бидејќи може да предизвика 
последици кај идните сопственици или нареден промет. 

 
На лицето од кого е одземено истото, му останува да бара заштита со 

правилата на облигационото право и парничната постапка од поранешниот 
сопственик, ако за тоа се исполнети законските услови. 

 
                    (Решение на Аpелационен суd Биtола, KСЖ. бр. 18/2008)  

 
* * * 

 
7. При изрекување на мерката, одземање на предмети којшто се употребени 
за извршување на кривично дело, од членот 100-а од КЗ, судот треба да даде 
образложение, дали тоа го бараат интересите на општата безбедност, 
здравјето на луѓето или причините на моралот, кога одземањето е 
облигаторно според ставот 2 од членот 100-а, или, пак, станува збор за 
предмети за кои постои опасност повторно да бидат употребени за 
извршување на кривично дело, за кои одземањето е факултативно и судот 
треба да ја оценува потребата од нивно одземање во смисла на ставот 3 од 
членот 100-а. 
                                                               

Од образложението 
 

Со пресуда К. бр. 405/2007, Основниот суд, обвинетиот Т.А., го огласил за 
виновен за кривично дело по членот 60 од Законот за акцизи в. в. со членот 19 од 
КЗ, му изрекол алтернативна мерка - условна осуда, утврдувајќи му казна затвор 
од една година, чие извршување го одложил за три години. Исто така, во 
согласност со членот 100-а, ставовите 2 и 3 од КЗ, од обвинетиот се одзема 
целото количество на цигари без бандероли, предмет на обвинението, како и 
патничкото моторно возило марка „мерцедес“, со албански регистарски таблици, 
кое по правосилноста на пресудата да се продаде, а парите да се внесат во 
Буџетот на РМ. 
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Обвинетиот вложил жалба, само во делот на пресудата за одземањето на 
патничкото возило, наведувајќи дека истото не спаѓа во категоријата на 
предметите кој задолжително треба да се одземат. 

 
 Жалбата е основана. 
 
Основано се побива пресудата на првостепениот суд во делот на одлуката 

со која е изречена мерката одземање на предмети, односно одземањето на 
патничкото моторно возило марка „мерцедес“, сопственост на обвинетиот, кое 
било употребено за превезување на акцизната стока - цигари без бандероли. 

 
Во согласност со членот 100-а ставот 2 од КЗ, од сторителот на кривичното 

дело ќе се одземат предметите кои биле употребени за извршување на кривично 
дело, без оглед дали се негова сопственост или се сопственост на трето лице, ако 
тоа го бараат интересите на општата безбедност, здравјето на луѓето или 
причините на моралот. Ваквото одземање е облигаторно - задолжително. 

 
Во согласност со членот 100-а ставот 3 од КЗ, предметите што се 

употребени за извршување на кривично дело, можат да се одземат ако постои 
опасност повторно да бидат употребени за извршување на кривично дело. 

 
Со ваквата формулација на ставот 3 од членот 100-а од КЗ, одземањето на 

предметите е факултативно, судот може, а не мора да ги одзема предметите. 
Притоа, тој треба да образложи дали постојат околности кои укажуваат на фактот, 
дека овие предмети повторно можат да бидат употребени за извршување на 
кривично дело. 
 

Во образложението на првостепената пресуда, не се дадени причините во 
насока на тоа, кои од одземените предмети, според кои одредби од членот 100-а 
се одземаат. 

Имајќи ја предвид и одредбата од членот 60 од Законот за акцизи, според 
кој обвинетиот е огласен за виновен, според кој одземањето на предметите 
наменети или употребени за извршување на кривично дело, не е задолжително, 
останува обврската на првостепениот суд да толкува и образложи, дали 
предметното патничко возило, требало да биде одземено. Притоа, треба да се 
оценува, дали постои опасност истото повторно да биде употребено за 
извршување на кривично дело. Во оваа смисла пресудата на првостепениот суд 
само во овој дел е укината и предметот е вратен на повторно судење. Притоа, 
потребно е, првостепениот суд да даде објаснување, дали одземањето на 
патничкото возило е потребно и дали тоа го бараат интересите на општата 
безбедност, здравјето на луѓето или причините на моралот, кога одземањето е 
облигаторно, во согласност со ставот 2 од членот 100-а, или, пак, станува збор за 
предмети за кои одземањето е факултативно и судот треба да ја оценува 
потребата од нивно одземање во смисла на ставот 3 од членот 100-а од КЗ. 

 
                (Решение на Аpелационен суd Биtола, Kж. бр.218/08) 

 
 

* * * 
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8. На обвинетото правно лице, не може да му се изрекува парична казна, 
изразена во дневни глоби, како на физичките лица, туку во конкретен износ 
во граници пропишани со членот 96-а ставот 2 од КЗ. 
                                                   

Од образложението 
 

Со пресуда К. бр. 604/07, Основниот суд ги огласил за виновни обвинетиот 
П.М. и правното лице В. М. со седиште во Н., за кривично дело Повреда на 
авторско право и сродни права од членот 157 од КЗ, првообвинетиот за ставот 1, а 
правното лице за ставот 6 в. в. со ставот 1. На обвинетиот му изрекол парична 
казна во износ од 10 дневни глоби, определувајќи по 10 евра за една или 6150 
денари, а на правното лице во износ од 20 дневни глоби, сметано по 10 евра за 
една или 12.300 денари. 

 
Против оваа пресуда основниот јавен обвинител вложил жалба, помеѓу 

другите основи и поради повреда на одредбите од членот 96-а и 96-б од КЗ. 
 
Жалбата е основана. 

 
Во посебна глава од КЗ, предвидени се посебни одредби за казнување на 

правните лица. Така во согласност со членот 96-а ставот 2 од КЗ, пропишано е 
дека паричната казна на правните лица се изрекува во износ, кој не може да биде 
помал од 100.000 денари, ниту поголем од 30 милиони денари. Во членот 96-б 
ставот 2 од КЗ, е пропишано дека при одмерувањето на паричната казна на 
правното лице, судот ќе го земе предвид билансот на состојбата и билансот на 
успехот на правното лице, видот на дејноста и природата и тежината на 
извршеното дело. 
 

Од содржината на овие законски одредби, несомнено произлегува дека на 
обвинетото правно лице не може да му се изрече парична казна во дневни глоби, 
како на обвинетите физички лица, како што постапил во конкретниот случај, 
првостепениот суд. Од друга страна, при казнувањето со парична казна на 
правните лица, во определени износи, кои мораат да се движат, во дадениот 
законски минимум до максимум, судот мора да утврди определени околности 
предвидени во погорецитираната одредба од членот 96-б ставот 1 од КЗ. 
                   

(Решение на Аpелационен суd Биtола, Kж. бр. 142/2008)                              
 

* * *  
 
9. Не постои основ за исклучување на кривичната одговорност, во смисла на 
членот 17 од КЗ, дека обвинетиот бил во правна заблуда, затоа што 
сообраќајната несреќа ја предизвикал како управувач на запрежно возило, а 
тој не ги познавал сообраќајните прописи, затоа што не се полага испит за 
управување со запрежно возило. 
 

Од образложението 
 

Основниот суд со пресуда К. бр. 147/2006, обвинетиот Н. А., го огласил за 
виновен за кривично дело Тешки дела против безбедноста на луѓето и имотот во 
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сообраќајот од членот 300 ставот 2 в.в. со членот 297 ставот 1 од КЗ и го осудил 
на казна затвор во траење од две години. 

 
Против оваа пресуда, обвинетиот вложил жалба по сите законски основи, а 

посебно наведува дека тој управувал запрежно возило и не му било познато дека 
треба да ги познава сообраќајните прописи, бидејќи во таков случај ако постои 
таква обврска би требало и управувачите на запрега да полагаат испит, односно 
дека бил во правна заблуда. 

 
Жалбата е неоснована. 
 
Неосновано се тврди во изјавената жалба дека обвинетиот бил неук човек и 

немал познавања од областа на прописите што важат во сообраќајот, односно не 
знаел дека не треба да пие кога го управува запрежното возило, па во таа смисла 
во согласност со членот 17 од КЗ, истиот да е кривично неодговорен. 
Неоснованоста на ваквите тврдења произлегуваат оттаму што обвинетиот е на 
возраст од 49 години истиот го управува запрежното возило влечено од коњ на 
местото каде се случила сообраќајната несреќа и за него како учесник во 
сообраќајот произлегуваат обврските да се придржува на сообраќајните прописи. 
Законот за безбедност во сообраќајот во членот 236 пропишува, дека со запрежно 
возило на магистрален и регионален пат може да управува лице кое наполнило 15 
години, а на другите патишта лице кое наполнило 12 години. Сепак, за нив не се 
бара да полагаат некаков испит, но тоа не значи дека истите како управувачи на 
запрега и како учесници во сообраќајот не се должни да ги почитуваат 
сообраќајните правила и прописи. Обвинетиот управувајќи ја запрегата влечена од 
коњот во услови кога бил под дејство на алкохол, како што е утврдена во рамките 
на постапката, кога превезувал старо железо кое требало да го носи на 
определено место заради продажба, морал да знае дека претходно не треба да 
пие и да биде под дејство на алкохол. Во конкретниот случај состојбата во која се 
наоѓал обвинетиот и начинот на управување со запрегата е причина за случување 
на сообраќајната несреќа. Затоа, не може да се прифати тврдењето дека 
обвинетиот не ги познавал сообраќајните прописи, и затоа дека не знаел дека не 
треба да пие кога управува со запрегата. Во никој случај тоа не значи, дека поради 
тоа што тој наводно не ги познава прописите, дека истиот нема одговорност за 
таквиот начин на управување со запрегата.  

 
Од овие причини изнесените жалбени наводи се неосновани и 

првостепениот суд правилно утврдил дека тој е причината за случената 
сообраќајна несреќа. Запрежното возило управувано од обвинетиот е учесник во 
сообраќајот, а одредбите од Законот за безбедноста во сообраќајот на патиштата, 
пропишуваат дека сите учесници во сообраќајот, а во таа смисла и управувачите 
на запрега, се должни да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи. Тоа 
добро му било познато на обвинетиот, но истиот постапил спротивно на членот 
231 ставот 1 и членот 19 ставот 1 од овој закон. 
                       

(Pресуdа на Аpелационен суd Биtола, Kж. бр. 79/2008)  
 
 

* * * 
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10. Со тоа што судот, во изреката на пресудата обвинетиот го огласува за 
виновен за кривично дело Убиство од членот 123 ставот 1 в.в. со членот 19 
ставот 1 и членот 12 ставот 2 од КЗ, а притоа извршил и преквалификација на 
истото и ваквото кривично дело го поврзува со членот 76 од Законот за 
измени и дополнување на КЗ, објавен во „Службен весник на РМ“ бр. 19/04, 
без да се опише што пропишува тој член, кој предвидува нов квалифициран 
облик на делото од членот 123 ставот 2 а тоа е лишување на животот на друг 
во семејно насилство, а дејствијата на сторување биле пред да стапат на 
правна сила наведените измени, ја повредил одредбата на членот 1 КЗ, 
начелото на законитост, на никој не може да му биде изречена казна, за дело 
кое пред да биде сторено, не било со закон определено како кривично дело. 
 

Од образложението 
 
Основното јавно обвинителство поднело обвинителен акт Ко. бр. 254/04 

против П.Ј. за сторено кривично дело Убиство од членот 123 ставот 1 в.в. со 
членот 19 ставот 1 и 12 ставот 2 од КЗ, во состојба на битно намалена 
пресметливост, извршено на 25. 2. 2003 година, каде оштетен бил неговиот брат. 

 
Основниот суд со пресуда К. бр.8/2005 -1, обвинетиот го огласил за виновен 

за кривичното дело Убиство, во обид, во состојба на битно намалена 
пресметливост од членот 123 ставот 1 в.в. со членот 19 ставовите 1 и 12 ставот 2, 
при што извршил правна преквалификација, давајќи му врска на делото со членот 
76 од Законот за измени и дополнување на КЗ. 

 
Против оваа пресуда вложиле жалби, јавниот обвинител и обвинетиот. 

Јавниот обвинител во својата жалба наведува дека првостепениот суд погрешно го 
применил материјалното право, со направената правна преквалификација и го 
повредил законот на штета на обвинетиот. По истите жалбени основи како и 
поради битни повреди на одредбите од ЗКП, вложена е жалба од страна на 
обвинетиот. 

 
Апелациониот суд, оценил дека двете жалби се основани, истите ги уважил, 

а нападната пресуда ја укинал и предметот го вратил на првостепениот суд на 
повторно разгледување и одлучување. 

 
Во изреката на првостепената пресуда обвинетиот е огласен за виновен, 

затоа што во состојба на битно намалена пресметливост со два убода на кујнски 
нож, од кој едниот во пределот на градите, а другиот во рамото се обидел да го 
лиши од живот оштетениот - неговиот брат, со што сторил кривично дело Убиство 
од членот 123 ставот 1 в.в. со членот 19 ставовите 1 и 12, ставот 2 од КЗ. Во 
изреката на пресудата судот, врши правна преквалификација и предметното дело 
го поврзува и со членот 76 од Законот за измени и дополнување на КЗ, објавен во 
„Службен весник на РМ“ бр.19/04, не наведувајќи што пропишува ваквата измена. 
Во согласност со овој член од Законот за изменување и дополнување на КЗ кај 
кривичното дело Убиство од членот 123 ставот 2, се пропишува нов квалифициран 
облик на основното кривично дело, убиство сторено при семејно насилство. 

 
За кривичното дело Убиство од членот 123 ставот 1 од КЗ, законот 

пропишува казна затвор од најмалку пет години, а за овој нов облик на 
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квалифицирано убиство, при семејно насилство пропишана е казна затвор од 
најмалку десет години или доживотен затвор. 

 
Од друга страна, во времето на сторувањето на делото 25. 2. 2003 година, 

овој нов облик на кривичното дело Убиство, не било пропишано со законот, така 
што со извршената правна преквалификација, судот ја повредил одредбата од 
членот 1 од КЗ - начелото на законитост, на никој не може да му биде изречена 
казна или друга кривична санкција за дело, кое пред да биде сторено не било со 
закон определено како кривично дело. 

 
Од друга страна, со ваквата правна преквалификација, изреката на 

пресудата е нејасна и противречна. Обвинетиот е огласен за виновен за кривично 
дело од членот 123 ставот 1 в.в. со членот 19 ставовите 1 и 12, ставот 2 од КЗ, а 
од друга страна, поврзувајќи го ова дело со членот 76 од Законот за изменување и 
пополнување на КЗ, кој предвидува нов облик на делото Убиство, значи дека 
правната квалификација е од членот 123 ставот 2. 
 

                  (Решение на Аpелационен суd Биtола, Kж. Бр. 37/08) 
 

* * * 
 
11. Судот ја повредил одредбата од ставот 2 нa членот 38-а од КЗ, во делот 
на изречената парична казна која е нејасна и неразбирлива и како таква не 
може да се изврши, затоа што ја задолжил обвинетата паричната казна да ја 
плати во рок од три месеци по правосилноста на пресудата, а во спротивно 
истата ќе биде присилно извршена, така што за секоја дневна глоба ќе се 
определи еден ден затвор. 
 

Од образложението 
 

Основниот суд со пресуда К. бр. 3880/07, обвинетата ја огласил за виновна 
за кривично дело Тешки дела против безбедноста на луѓето и имотот во 
сообраќајот од членот 300 ставот 3 в.в. со членот 297 ставот 3 од КЗ ја осудил на 
парична казна во износ од 25 дневни глоби, од по 20 евра во денарска 
противвредност од 1.200 денари вредност на ден глоба, или се во вкупна вредност 
од 30. 000 денари. Обвинетата била задолжена паричната казна да ја плати во рок 
од три месеци по правосилноста на пресудата, а во спротивно, истата ќе биде 
присилно извршена, така што за секоја дневна глоба ќе определи еден ден затвор, 
со тоа што затворот не може да трае подолго од шест месеци. 

 
Против оваа пресуда, обвинетата вложила жалба по сите законски основи, 

посебно наведувајќи и дека изреката на пресудата во делот на изречената 
парична казна е нејасна и неразбирлива.  

 
Апелациониот суд, ја уважил жалбата на обвинетата, а нападната пресуда 

ја укинал и предметот го вратил а повторно разгледување и одлучување на 
првостепениот суд.  

 
Изреката на пресудата во делот на наплаќањето на изречената парична 

казна е нејасна и неразбирлива и не може да се изврши. 
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Според членот 38-а ставот 2 од КЗ, е пропишано дека ако осудениот не ја 
плати паричната казна во определениот рок, судот може да му определи нов рок 
или ако оцени дека осудениот не сака да ја плати, да нареди нејзино присилно 
извршување во постапка утврдена со закон. Ако давањето нов рок кој не може да 
биде подолг од три месеци или присилното извршување остане без успех, дури 
потоа изречената парична казна судот ќе ја изврши, така што за секоја изречена 
дневна глоба ќе определи еден ден затвор. 

 
Имајќи ја предвид наведената законска одредба, произлегува дека доколку 

обвинетата не ја плати паричната казна во предвидениот рок по правосилноста на 
пресудата, постапката за присилно извршување, најпрво, се спроведува во 
постапка утврдена со закон, а дури откако присилното извршување остане без 
успех, во тој случај судот ја извршува изречената парична казна, така што за секоја 
изречена дневна глоба се изрекува еден ден затвор. 

                   
(Решение на Аpелационен суd Сkоpје, Kж. бр. 28/08) 

 
* * * 

 
12. Употребата на средства за присилба, врз лице затечено во извршување 
на кривично, од страна на службено лице - полицаец, претставува посебен 
основ за исклучување на кривичната одговорност, само доколку во секој 
поединечен случај, од страна на судот, се утврди дека преземените дејствија 
од страна на службеното лице се во согласност со одредбите од Уредбата за 
употреба на средства за присилба и огнено оружје и Законот за полиција. 
 

Од образложението 
 

Со пресуда К. бр. 126/05 Основниот суд, обвинетиот Б.П. го огласил за 
виновен за кривично дело Тешка телесна повреда од членот 131 ставот 1 во стек 
со кривично дело Малтретирање во вршење на службата од членот 143 од КЗ. За 
првото дело му утврдил казна затвор во траење од една година и два месеца, а за 
второто од осум месеци, изрекувајќи му единствена казна затвор во траење од 
една година и седум месеци. 

 
Против оваа пресуда, по сите жалбени основи, обвинетиот вложил жалба. 

Во истата наведува, дека во конкретниот случај обвинетиот постапувал во 
согласност со своите службени овластувања наведени во Уредбата за употреба на 
средства за присилба и огнено оружје. Тој бил убеден дека вршејќи ја својата 
службена должност, фаќајќи лице, затечено на извршување на кривично дело, кое 
дава отпор, оправдано употребува средства за присилба и огнено оружје, па така 
во конкретниот случај постојат околности кои го исклучуват кривичното гонење. 

 
Јавниот обвинител вложил жалба само поради одлуката за кривичната 

санкција. 
 
Апелациониот суд ја одбил жалбата на обвинетиот, а ја уважил само 

жалбата на јавниот обвинител, и на обвинетиот за сторените кривични дела му 
изрекол единствена казна затвор во траење од две години. 
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Неприфатлива е одбраната на обвинетиот и жалбениот навод, дека тој бил 
во стварна заблуда, цврсто убеден дека вршејќи ја службената полициска работа, 
фаќал сторител на кривично дело кое давало отпор и дека оправдано применил 
средства за присилба и огнено оружје и со тоа да постоеле околности што ја 
исклучуваат кривичната одговорност. 

 
Од сите изведени докази, првостепениот суд, утврдил дека критичниот ден 

обвинетиот постапувал како службено лице - полицаец, по добиени сознанија дека 
во населбата ЦЦ, неколку сомнителни лица туркаат едно, исто така, сомнително 
возило – марка „фиќо“. Обвинетиот кога заедно со својот колега дошле во 
непосредна близина на сомнителното возило и лица, излегол прв од службеното 
возило и без да се увери за кое лица станува збор, го извадил службениот пиштол 
и без да ги предупреди, без причина испукал три истрели во воздух. Ова 
предизвикало чувство на загрозеност и страв кај оваа група на лица, кои биле 
малолетници, на возраст од 15 години, помеѓу кои бил и малолетниот С.Ч., поради 
што веднаш се разбегале. Малолетниците воопшто и немале причина за бегање, 
затоа што наводното сомнително возило - „фиќото“ го купиле од свидетелот Т.Х., 
но бидејќи истото не можело да запали го туркале. Поради ова обвинетиот се вдал 
да го брка оштетениот С.Ч., иако немало никакви објективни пречки, затоа што 
било дење и истиот можел да забележи дека се работи за група малолетници, а 
оштетениот бил посебно физички и телесно слаб, бил висок околу 150 см и тежок 
45 кг, но и покрај очигледната разлика и корпуленција на обвинетиот тој го стигнал. 
Тогаш, оштетениот се обидел да му објасни дека сигурно се работи за некоја 
грешка и не постои причина тој да го брка,обвинетиот му го вперил пиштолот и на 
малолетникот му наредил да легне. Обвинетиот, кога и реално се уверил дека се 
работи за малолетно лице, пристапил кон преземање на дејствија на врзување со 
лисици на малолетникот, дејствија што не смеел да ги преземе, а потоа со рачката 
од пиштолот го удрил во левата темена регија на главата. Потоа го кренал и 
почнал да го навредува и малтретира „само ако ми мрднеш ќе ти ја скинам 
главата“, „да не мрднеш ич ќе те отепам“, а бидејќи пиштолот му бил вратен во 
футролата, почнал да го удира со пендрекот и да го влечка по земјата, при што 
продолжил со навредувањето. За цело време, оштетениот му велел, да почека, 
зошто го мава, дека не зел ништо, а обвинетиот продолжил да го влечка по 
бетонот и земјата, сé до возилото што го туркале малолетниците. Тогаш 
малолетникот се обратил до другото службено лице, претставувајќи му се по 
неговиот родител, а тој му рекол на обвинетиот да му ги извади лисиците од 
рацете на оштетениот. На малолетникот почнало да му тече крв од главата, 
поради што била повикана службата за Итна медицинска помош. Потоа, 
малолетникот бил пренесен во Клиничката болница, каде му била извршена 
операција на главата поради нанесена тешка телесна повреда - втиснувачка 
скршеница на темената коска на главата, а имал здобиено и повеќе повреди по 
телото и лицето. 

 
Врз основа на вака утврденото од страна на првостепениот суд, што е 

прифатливо и за овој суд, обвинетиот кога го стигнал оштетениот немал никаква 
посебна причина ниту потреба од примена на средства за присилба. Откако 
обвинетиот го фатил лицето кое го бркал, непречно можел да се увери дека пред 
себе има едно дете - малолетник, ситно по физичка конституција и градба и со 
оглед на нивната разлика во физичката конституција, обвинетиот немал никакви 
причини, ниту смеел ниту имал овластување да применува сила и средства на 
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присилба, уште помалку да го врзува со лисици, затоа што малолетникот веќе бил 
застанат и не давал ниту активен, ниту пасивен отпор.  

 
                    (Pресуdа на Аpелационен суd Биtола, Kж. бр. 16/2008) 

  
* * * 

 
13. Кривичното дело Недозволено изработување, држење и тргување со 
оружје или распрскувачки материи од членот 396 од КЗ, не е опфатено ниту 
консумирано од кривичното дело Убиство од членот 123 од КЗ, кога нема 
докази дека сторителот нелегалната набавка на оружје ја извршил токму со 
намера за извршување на потешкото кривично дело Убиство, бидејќи во 
случајот се работи за два посебни кривично – правни настана, независно 
еден од друг и помеѓу овие кривични дела постои реален стек. 
 

Од образложението 
                                                       

Основниот суд со пресуда К. бр. 349/2004 обвинетиот го огласил за виновен 
за стек на кривични дела Убиство од членот 123 од КЗ и за Недозволено 
изработување, држење и тргување со оружје и распрснувачки материи од членот 
396 од КЗ, и му изрекол единствена казна затвор во траење од седум години. 
 

Апелациониот суд одлучувајќи по жалба на обвинетиот, истата ја одбил 
како неоснована. По повод жалбата, а по службена должност, поради повреда на 
материјалното право на штета на обвинетиот во вториот дел од истата, ја 
преиначил, така што за кривичното дело Недозволено изработување, држење и 
тргување со оружје и распрснувачки материи од членот 396 од КЗ, во согласност 
со членот 368 од ЗКП, обвинетиот го ослободил од обвинение. 

 
Против одлуката на Апелациониот суд, јавниот обвинител на РМ подигнал 

Барање за заштита на законитоста, поради повреда на КЗ во смисла на членот 356 
ставот 1 точка 1 од ЗКП, затоа што со точка 2 од нападнатата пресуда е повреден 
КЗ на штета на обвинетиот. 

 
Врховниот суд на РМ, постапувајќи по поднесеното барање за заштита на 

законитоста, истото го уважил и констатирал дека Апелациониот суд со својата 
пресуда го повредил КЗ на штета на обвинетиот. 

 
Апелациониот суд во образложението на својата пресуда оценил дека, во 

конкретниот случај се работи за привиден стек на кривичното дело Убиство и 
кривичното дело Недозволено изработување, држење и тргување со оружје или 
распрснувачки материи. Со самото неовластено набавување и држење на 
оружјето кое потоа било употребено за вршење на друго потешко дело, кога 
настапила и друга правна последица, со вршењето на другото потешко кривично 
дело е опфатено и првото кривично дело, како по објект на заштита така и по 
казната. 
 

Врховниот суд констатира, дека ваквата оцена на Апелациониот суд е 
неправилна, поради што се сторени и повредите на кои се укажува во барањето за 
заштита на законитоста. 
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Кривичното дело Недозволено изработување, држење и тргување со оружје 
или други распрснувачки материи од членот 396 од КЗ е самостојно кривично 
дело. Независно од тоа кога е изработено или набавено оружјето со кое е 
извршено кривичното дело Убиство од членот 123 од КЗ, овие кривични дела 
можат да бидат опфатени во реален стек на извршување. Притоа, не е битно за 
постоење на реалниот стек, кога е набавено оружјето со кое е извршено 
кривичното дело. Суштината на ова кривично дело е оружјето да се набави, држи 
или тргува. Делото од членот 396 од КЗ, не е опфатено ниту консумирано од 
кривичното дело Убиство од членот 123 од КЗ, кога нема доказ дека сторителот 
нелегалната набавка на оружје ја извршил токму со намера за извршување на 
потешкото кривично дело Убиство, бидејќи во случајот се работи за два посебни 
кривично – правни настана, независни еден од друг. Ова дотолку повеќе што во 
конкретниот случај предметното оружје осудениот го набавил и држел пет години 
пред извршувањето на кривичното дело Убиство. Меѓутоа, фактот што истото 
оружје послужило како средство за извршување на друго потешко кривично дело 
не само што не го консумира, туку не може да го анулира постоењето на 
кривичното дело Недозволено изработување, држење и тргување со оружје или 
распрснувачки материи од членот 396 од КЗ. 

 
                      (Pресуdа на Врховен суd на РМ, Kзз. бр. 3/2009) 
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II. ПОСЕБЕН ДЕЛ 
 
 
14. Во дејствијата на лаборантот, кој на малолетно лице постаро од 14 
години, кое со лекарски упат било упатено во медицинска лабораторија за да 
му земе крв и урина за анализа, кој заради задоволување на своите полови 
страсти, остварил со неа телесен контакт фаќајќи ја и милувајќи ја за 
бутините и за дојките, се содржани елементи на кривичното дело Обљуба со 
злоупотреба на положба од членот 189 ставот 2 од КЗ. 
 

Од образложението 
 

Првостепениот суд со пресуда К. бр. 68/06-1-2 од 27. 5. 2008 година 
обвинетиот го огласил за виновен за сторено кривично дело Обљуба со 
злоупотреба на положба од членот 189 ставот 2 од КЗ, и го осудил на казна затвор 
во траење од една година. 

 
Против оваа пресуда обвинетиот вложил жалба, поради погрешно утврдена 

фактичка состојба и повреда на материјалното право, наведувајќи дека тој не е 
лекар (па не е сторител на ова кривично дело) и дека во неговите дејствија нема 
обљуба (под истата се подразбира продирање на машкиот полов орган во 
женскиот), како и фактот дека оштетената нема никакви телесни повреди, па така 
во неговите дејствија не се содржани елементите на кривичното дело за кое е 
осуден. 

 
Апелациониот суд, оценил дека жалбата на обвинетиот е неоснована. 
 
Кривичното дело Обљуба со злоупотреба на положбата од членот 189 

ставот 2 од КЗ, за кое обвинетиот е огласен за виновен и осуден, покрај другите 
сторители го чини и „друго лице кое со злоупотреба на својата положба ќе изврши 
обљуба или друго полово дејствие“.  

 
Во конкретниот случај, обвинетиот бил вработен како лаборант во 

амбулантата во с. Л.. Со претходно издаден упат од страна на лекарот Б:К., за да и 
се земе крв и урина, во таа лабораторија, каде бил вработен обвинетиот, била 
упатена оштетената, со што таа на обвинетиот му била доверена заради нега, 
односно земање крв од негова страна заради анализа. При земањето на крв од 
прстот на оштетената обвинетиот ја злоупотребил својата положба, како лаборант 
преземајќи полови дејствија спрема неа. При ова ирелевантно е дали за ова 
постои согласност на оштетената, како и тоа дали постои обљуба, доволен е 
фактот што обвинетиот презел одредени полови дејствија, како еден од 
алтернативните начини на сторување на предметното кривично дело. Фактот дека 
преземените дејствија од страна на обвинетиот претставуваат полови дејствија, 
неспорно се утврдува од изведените докази.  
 

Очигледно е дека заради задоволување на половиот нагон, обвинетиот 
остварил телесни контакти со оштетената со тоа што ја фаќал и милувал за 
бутините и дојките, во кои дејствија се содржани сите елементи на кривичното 
дело за кое е осуден. 
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Обвинетиот кривичното дело го сторил со умисла, бидејќи тој бил свесен 
дека овие полови дејствија ги врши врз малолетно лице постаро од 14 години. Овој 
факт му бил познат на обвинетиот бидејќи знаел дека таа е ученичка во основното 
училиште во тоа село, а тие податоци ги знаел од здравствената легитимација, 
која оштетената му ја дала заради заверка. Со издадениот лекарски упат таа му 
била доверена на нега на обвинетиот, како на здравствен работник - лаборант, за 
земање на крв за анализа.  

 
                 (Pресуdа на Аpелационен суd Шtиp, Kж. бр. 606/2008) 

 
* * * 

 
15. Постоење на посебна намера за прибавување за себе или за друг имотна 
корист, не е елемент во законското битие на кривичното дело Злоупотреба 
на службената положба и овластување од членот 353 ставот 5 в. в. со ставот 
1 од КЗ. 
 

Од образложението 
 

Основниот суд со пресуда К. бр. 70/07 го ослободил од обвинение Ј.Т. за 
продолжено кривично дело Злоупотреба на службената положба и овластување 
од членот 353 ставот 5 в. в. со ставот 1 и членот 45 од КЗ, бидејќи не се докажало 
дека обвинетиот го сторил кривичното дело за кое се обвинува. 

 
Против оваа пресуда основниот јавен обвинител вложил жалба, поради 

погрешно утврдена фактичка состојба. 
 
Жалбата е основана. 
 
Првостепениот суд утврдил и прифатил, дека обвинетиот при склучувањето 

на наведените договори, не постапил во согласност со одредбите од членовите 66, 
67 и 72 од Законот за јавни набавки, но, сепак, прифатил дека не бил исполнет 
субјективниот услов за постоење на предметното кривично дело, намерата за 
прибавување на имотна корист за себе или за трето лице. Во првостепената 
пресуда не е јасно од каде судот извлекол заклучок дека не се докажало дека 
обвинетиот го сторил кривичното дело за кое се обвинува. 

 
Во фактичката состојба првостепениот суд утврдил дека обвинетиот како 

в.д. на Заводот за заштита на спомениците на културата, по пат на непосредна 
спогодба, со правното лице З.З. склучил седум договори за извршување на 
градежно занаетчиски, конзерваторски - реставраторски работи по усвоени и 
одобрени проекти за заштита на археолошките наоди на локалитетите АА и ЦЦ. 
Првостепениот суд прифаќа дека обвинетиот при склучувањето на договорите, 
цитирани во изреката на првостепената пресуда, не постапил во смисла на 
членовите 66, 67 и 72 од Законот за јавни набавки и дека само заради формално 
запазување на еден од условите за вршење на набавки со непосредно 
спогодување, вршел делба на набавките, за да вредноста на поединечно 
склучениот договор не премине противвредност од 3000 евра, за да набавката 
добие третман на мала вредност. Сепак, како што правилно утврдил 
првостепениот суд и во ваков случај, на набавка од мала вредност, во согласност 
со членот 72 ставот 1 од Законот за јавни набавки, потребно е да се обезбедат 
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најмалку 3 понуди, од кои потоа ќе се избере најповолната, но ваква набавка може 
да се изврши само еднаш во текот на годината. 

 
Покрај, вака утврденото, првостепениот суд заклучува, дека за постоење на 

предметното кривично дело, било потребно, покрај постоењето на објективен 
услов, да биде исполнет и субјективниот, во смисла на тоа, кај обвинетиот да 
постои и намера за прибавување на имотна корист за себе или за трето лице. 
Првостепениот суд заклучува, дека кај обвинетиот отсуствува намерата за 
прибавување на материјална корист за правното лице кое ги вршело договорените 
работи.  

 
Вака изнесените причини, се во противречност со описот на дејствијата во 

поднесеното обвинение и во самата пресуда. Обвинетиот не се обвинува, дека со 
направените дејствија имал намера за себе или за друг да прибави имотна корист, 
туку дека со тие дејствија прибавува корист (некаква), во случајот изразена во 
право да се извршат работите, без конкуренција на други понудувачи. 

 
Првостепениот суд испуштил од вид, дека за постоење на кривичното дело 

Злоупотреба на службената положба и овластување од членот 353 од КЗ, не се 
бара постоење на намера. Обвинетиот со преземањето на конкретните дејствија, 
знаел на кој начин треба да се вршат набавките, во согласност со одредбите од 
Законот за јавни набавки, кое нешто тој и не го спори. Тоа значи, дека обвинетиот 
бил свесен, дека треба да постапи во согласност со Законот за јавни набавки, а тој 
склучува непосредни спогодби со споменатата фирма, на кој начин прибавува 
некаква корист за истата изразена во право договорните работи да се извршат без 
конкуренција од други изведувачи. Во крајна линија, тврдењето дека само 
наведената фирма, била специјализирана за изведување на такви работи, не е 
поткрепено со никаков доказ.  

 
                      (Решение на Аpелационен суd Биtола, Kж. бр. 178/2009) 

 
* * * 

 
16. Држењето во својот дом на 21 семка од растението cannabis sativa 
(марихуана) претставува подготвително дејствие, а не дејствие на сторување 
на кои било од алтернативно инкриминираните дејствија на сторување на 
кривичното дело Неовластено производство и пуштање во промет на 
наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурзори од членот 215 
ставот 1 од КЗ. Но, истото е дејствие на сторување на ова кривично дело од 
ставот 3 - неовластено набавување на материјал за кои сторителот знае дека 
се наменети за производство на наркотична дрога. 
 

 Од образложението 
 

Основното јавно обвинителство, поднело обвинение, затоа што обвинетиот 
во својот дом неовластено држел 21 семка од растението cannabis sativa 
(марихуана), со што сторил кривично дело Неовластено производство и пуштање 
во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурзори од членот 
215 ставот 1 од КЗ. На главниот претрес, застапникот на обвинението извршил 
правна преквалификација, по претходно укажување на Апелациониот суд, со нов 
опис за дејствија на сторување од ставот 3 на истото ова кривично дело. 
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Основниот суд, донел ослободителна пресуда, врз основа на членот 342 

точка 3 од ЗКП. 
 

           Против оваа пресуда, основниот јавен обвинител вложил жалба, поради 
погрешно утврдена фактичка положба и погрешна примена на материјалното 
право. 
             

Жалбата е основана. 
  
При постоењето на обвинение за кривичното дело Неовластено 

производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции 
и прекурзори од членот 215 ставот 1 од КЗ, Апелациониот суд во своето решение 
Кж. бр. 542/07, укажал дека држењето на предметните семки од растението 
канабис претставуваат подготвително дејствие и истото не претставува кривично 
дело од членот 215 ставот 1 од КЗ, затоа што предметните семки не содржат 
психоактивни компоненти и не се користат како опојна дрога.  

 
Ваквото укажување повисокиот суд го темели на фактот што за постоење на 

битните елементи на кривичното дело од членот 215 ставот 1 од КЗ, потребно е 
сторителот да држи и чува наркотична дрога, психотропни супстанции и 
прекурзори, а во конкретниот случај како што беше првичното обвинение по членот 
215 ставот 1, семките од растението канабис на претставуваат наркотична дрога. 

 
Меѓутоа, застапникот на обвинението при повторното судење во завршен 

збор го изменил описот на обвинението и правната квалификација, така што сега 
обвинетиот го товари за кривично дело по членот 215 ставот 3 од КЗ, дека 
обвинетиот неовластено набавил и држел во својот дом 21 семка од растението 
канабис за кои знаел дека од нив може да се произведе растението cannabis sativa 
(марихуана), опојна дрога. 

 
Во конкретниот случај при постоењето на нов опис на обвинението и нова 

правна квалификација на кривично дело од ставот 3 на членот 215 од КЗ, едно од 
дејствијата на сторување на ова кривично дело покрај другите е и набавување на 
материјал за кој сторителот знае дека е наменет за производство на наркотична 
дрога. За постоење на ова кривично дело не се бара држење или набавување на 
наркотична дрога, туку набавување на материјал, во конкретниот случај 21 семка 
од растението канабис, за кое сторителот знае дека од нив може да се произведе 
растението канабис (марихуана ) – опојна дрога. 

                 
(Решение на Аpелационен суd Шtиp, Kж. 341/о8)  

 
* * * 

 
17. Како можни дејствија на сторување на кривичното дело Повреда на 
угледот на судот од членот 180 од КЗ, е секое дејствие со кое се става на 
подбив судот, судијата или судијата - поротник во текот на која било 
постапка пред судот, без оглед на својството кое во тој момент го има 
сторителот. 

 



 28

Од образложението 
 

Со пресуда на Основниот суд К. бр. 143/08, обвинетиот Х. И., е ослободен 
од обвинение дека сторил кривично дело Повреда на угледот на судот од членот 
180 од КЗ, затоа што делото за кое се обвинувал, според законот, не е кривично 
дело. 

 
Апелациониот суд со пресуда Кж. бр 31/09, жалбата на основниот јавен 

обвинител ја одбил како неоснована, а пресудата на Основниот суд ја потврдил. 
 
Јавниот обвинител на РМ, поднел Барање за заштита на законитоста КОЗ. 

бр.58/2009, поради повреда на членот 342 ставот 1 точка 1 в.в. со членот 356 
ставот 1 точка 1 од ЗКП, в. в. со членот 180 од КЗ, во полза на обвинетиот. 
 

Врховниот суд на РМ, нашол дека Барањето за заштита на законитоста е 
основано, констатирајќи дека со пресудите на Основниот и на Апелациониот суд, 
направени се наведените повреди на законот во полза на обвинетиот. 

 
Во согласност со членот 180 од КЗ, каде е определено законското битие на 

кривичното дело Повреда на угледот на судот, сторител на ова кривично дело е тој 
којшто во постапка пред судот ќе го изложи на подбив судот, судијата или судијата-
поротник или тој што истото дело ќе го изврши со писмен поднесок до судот. 
Според мислењето на овој суд тоа изрично не претпоставува дека за постоење на 
кривичното дело неопходно е потребно обвинетиот да биде учесник токму во 
постапката, во која ги сторил дејствијата со кои ги изложил на подбив судот или 
судијата. 

 
Исполнети се законските елементи на кривичното дело од членот 180 од 

КЗ, и тогаш кога сторителот презема дејствија со кои се подбива со судот или 
судијата, независно од околностите дали се работи за судска постапка во која тој 
има статус на учесник или, пак, како во конкретниот случај кога обвинетиот ги 
презема инкриминираните дејствија во текот на постапката во која истиот не бил 
странка. 

 
Ваквиот заклучок се темели на racioto на предметното кривично дело од 

членот 180 од КЗ, а тоа е заштита на авторитетот и дигнитетот на судот како 
институција надлежна за правораздавање, па во согласност со тоа да се заштитат 
и личниот и професионалниот авторитет и кредибилитет на судијата и судијата - 
поротник, како најочигледни негови претставници од која било форма на подбив на 
кој можат да бидат изложени во текот на извршувањето на својата професионална 
задача и обврски. 

 
Законската инкриминација во својата содржина го претпоставува секое 

дејствие на извршување со коешто ќе се стави на подбив судот, судијата или 
судијата - поротник во текот на која било постапка пред судот, без оглед на 
својството кое во тој момент го има сторителот. 

 
Во конкретниот случај обвинетиот добил покана да дојде во определено 

време кај определен судија да учествува во прекршочна постапка. Неспорно дека 
тој, од овие причини дошол во судот и со преземените дејствија на фрлање, 
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кинење на поканите и упатување на погрдни зборови и пцовки спрема судечкиот 
судија, го сторил предметното кривично дело. 

 
        При ваква состојба на работите се наметнува заклучокот дека двата пониски 
суда при постапувањето на еден некритички начин погрешно утврдиле дека во 
дејствијата на обвинетиот не се исполнети законските елементи на кривичното 
дело Повреда на угледот на судот. 
 

                        (Pресуdа на Врховен суd на РМ, Kзз. бр. 15/2009)   
 

* * * 
 

18. Можно е да дошло до извршување на акт на обљуба кај кривичното дело 
Полов напад врз дете од членот 188 ставот 1 од КЗ, а да не дошло до 
дефлорација на хименот. 
 

Од образложението 
                       

Со пресуда на Основниот суд К. бр.  414/ 06-1, обвинетиот М. М. е огласен 
за виновен за кривично дело Полов напад врз дете од членот 188 ставот 1 од КЗ и 
осуден на казна затвор во траење од една  година и шест месеци. 

 
Против оваа пресуда обвинетиот вложил жалба, по сите законски основи. 

Меѓу другото, наведува дека изведените докази во однос на причините на 
решителните факти се потполно нејасни. Така, судот, од една страна, тврди дека 
дошло до остварување на сексуален однос помеѓу оштетената и обвинетиот, а од 
друга страна, според извештајот на специјалист - гинекологот е констатирано дека 
немало повреди на хименот.  

 
Ваквите жалбени наводи се неосновани, затоа што од одбраната на 

обвинетиот, која во текот на целата постапка претставува една целина, 
произлегува дека имал полов однос со оштетената, што го потврдува и самата 
оштетена. Од друга страна, дека дошло до акт на обљуба зборува и фактот што со 
земениот брис од внатрешноста на половиот орган на оштетената се утврдува 
дека има човечка крв од оштетената. Исто така, во истото вештачење се 
констатира постоење на сперма на делови од возилото на задниот дел каде се 
вршела обљубата и влакна од половите органи, како и влакна од облеката на 
обвинетиот. Вештото лице специјалист по судска медицина објаснува дека можело 
да дојде до пенетрација, поточно навлегување на машкиот полов орган во 
женскиот и да не дојде до дефлорација, затоа што постојат различни видови на 
химен, посебно ако се работи за кружен химен со одредена еластичност, во кој 
случај може да се изврши обљуба и да не дојде до дефлорација. Очигледно, од 
сите овие докази јасно е дека обвинетиот извршил обљуба врз малолетната, врз  
дете. 

 
                      (Pресуdа на Аpелационен суd Биtола, Kж. бр. 72/09)  

 
 

* * * 
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19. Вештото лице кое во постапка за ликвидација на правното лице, го 
изготвило својот наод и мислење, без наредба на суд и притоа не извршило 
увид во целокупната документација, туку само во таа што му ја дало 
полномошникот на правното лице, при што не била евидентирана обврската 
по основ на неплатени даноци на тоа правно лице од претходните години, не 
ја извршило службената должност и постапило спротивно на правилата на 
науката и вештината  го сторило кривичното дело Злоупотреба на 
службената положба и овластување од членот 353 ставот 1 од КЗ.  
 

Од образложението 
                              

Првостепениот суд со своја пресуда К. бр. 461/04 од 25. 1. 2008 година 
обвинетиот го ослободил од обвинение, во согласност со членот 342 точка 1 од 
ЗКП (не е кривично дело), за кривично дело Злоупотреба на службената положба и 
овластување од членот 353 од КЗ. 

Против оваа пресуда, основниот јавен обвинител вложил жалба, поради 
погрешно утврдената фактичка состојба.  
 

Апелациониот суд, жалбата ја одбил како неоснована, а ослободителната 
пресуда ја потврдил. Во пресудата Кж. бр. 207/2008, наведува дека, на обвинетиот 
како на судски вештак, му била дадена усмена наредба од судија на Основниот 
суд да изврши вештачење по ликвидациона постапка. Л. бр. 234/02 на правното 
лице З. Ц. сопственост на Љ. Љ. Обвинетиот, како судски вештак, извршил 
вештачење, а притоа извршил увид во книговодствената и финансовата 
документација на друштвото што му била презентирана од самото друштво, а меѓу 
другото добил и изјава од управителот на друштвото, дека истото нема доспеани а 
неизмирени обврски кон доверители како и доспеани обврски по основ на даноци и 
други јавни давачки кон државата. Обврската на правното лице З. Ц. за неплатен 
персонален данок во износ од 830.437 денари и данок на додадена вредност од 
761.502 денари била констатирана во календарската 2003 година, па во време на 
вештачењето од страна на обвинетиот 18. 11. 2002 година не била констатирана 
во книговодството на друштвото. Од овие причини, првостепениот суд обвинетиот 
правилно го ослободил од обвинение за предметното кривично дело, а поради 
отсуство на субјективниот елемент кај обвинетиот, односно намера да ја оштети 
РМ по основ на неплатени даноци, од кои причини жалбата на основниот јавен 
обвинител е одбиена како неоснована. 

 
Јавниот обвинител на РМ до Врховниот суд поднел Барање за заштита на 

законитоста КОЗ. бр. 199/2008, поради повреда на членот 355 ставот 1 точка 11 и 
членот 356 ставот 1 од ЗКП. 

 
Врховниот суд, барањето за заштита на законитоста го уважил и утврдил 

дека во пресудите на Основниот и Апелациониот суд, се повредени наведените 
одредби од ЗКП. 

 
Судот без да изведува докази, утврдил дека обвинетиот по устен налог и со 

добиени документи од полномошникот на правното лице го изготвил вештачењето. 
Доколку обвинетиот извршил увид во целокупното работење на правното лице, 
односно доколку постапил по налог на судијата, ќе знаел што треба да прибави и 
што треба да вештачи и притоа ќе уочил дека правното лице кое бара ликвидација 
не ги платило давачките кои се предмет на обвинението. 
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Погрешна е констатацијата на судот дека Управата за јавни приходи, ги 

констатирала настанатите обврски на друштвото дури во 2003 година. Кога УЈП ја 
констатирала неплатената даночна обврска е ирелевантно за обвинетиот. Овие 
обврски на правното лице кое барало ликвидација не потекнуваат од 2003 година, 
туку од претходниот период. Доколку обвинетиот постапувал во согласност со 
правилата на науката и извршил увид во целокупната документација која ја 
поседувало правното лице, а не само таа што му ја дало правното лице ќе утврдел 
дека тој правен субјект немал платено давачки кои се наведени во диспозитивот 
на обвинението и во тој случај ликвидационата постапка немало да се одвива како 
во случајот, туку во поинаква процедура. 

 
Субјективниот однос на обвинетиот кај ова кривично дело не е по однос на 

настанатата последица и намерата за причинување на штета или прибавување на 
корист, тие не се елемент на кривичното дело Злоупотреба на службената 
положба и овластување од членот 353 од КЗ. 

 
Во конкретниот случај, од сите докази произлегува дека обвинетиот со 

неизвршувањето на службената должност, а постапувајќи спротивно на правилата 
на науката и вештината, без налог на судот и без увид во целокупната 
документација на правното лице, изготвило вешт наод со кој очигледно некому 
прибавил некаква корист. Во случајот правното лице З. Ц. да биде ликвидирано 
спротивно на законот, на кој начин го сторил кривичното дело Злоупотреба на 
службената положба и овластување од членот 335 ставот 1 од КЗ. 
                

(Pресуdа на Врховен суd на РМ, Kзз. 26/08)  
 

* * * 
 

20. Привремено одземените пари во износ од 3000 евра од свидетелката Ф. 
Ц., не се затечени и одземени за време на играње комар, ниту, пак, се 
одземени од лице кое учествувало во играње комар, затоа истите не можат 
да бидат одземени во согласност со членот 398 ставот 4 (кривично дело 
Комар од КЗ). 

 
Од образложението 

 
Основниот суд со обжаленото решение, предлогот на основниот јавен 

обвинител, во согласност со членот 398 ставот 4 од КЗ, трајно да се одземат 
привремено одземените парични средства во износ од 3000 евра од сведокот Ф. 
Ц., со потврда за привремено одземени предмети на СВР, го одбил како 
неоснован. 
        

Против ваквото решение основниот јавен обвинител поднел жалба. 
 
Жалбата е одбиена како неоснована. 
 
Неосновани се жалбените наводи за сторена повреда на членот 398 ставот 

4 од КЗ. Првостепениот суд правилно го применил материјалното право кога 
предлогот за одземање на привремено одземените парични средстав го одбил 
како неоснован. 
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Во согласност со членот 398 ставот 4 (кривично дело Комар), од КЗ, 

предметите на комарот и затечените пари на сторителот при комарот ќе се 
одземат. Точни се наводите, дека, исто така, во согласност со членот 532 ставот 1 
од ЗКП (пречистен текст), предметите кои според КЗ мора да се одземат  
(облигаторно одземат), ќе се одземат и тогаш кога кривичната постапка нема да се 
заврши со осудителна пресуда. Во конкретниот случај кривичната постапка 
завршила со одбивателна пресуда против обвинетиот З. Ј., а парите привремено 
се одземени од Д. Н, брат на свидетелката, на која лицето А. Т. и ги дал за да ги 
чува како на негова вонбрачна сопруга, за изградба на куќа. Од овде правилно 
првостепениот суд констатирал дека предметните пари не се затечени и одземени 
за време на играњето на комарот, ниту, пак, се одземени од лице кое учествувало 
во играње комар, а истите се одземени и неколку месеци подоцна од наводното 
играње на комар, од лице кое не учествувало во таа игра.  

 
                   (Решение на Аpелационен суd Шtиp, Kж. бр. 365 /08) 

 
* * * 

 
21. Задавањето на удари со предмети и со изразито силен интензитет, како 
што се железна шипка, камен со поголеми димензии, какви употребиле 
обвинетите по витален дел од телото на оштетениот – главата, експлицитно 
ја изразува формираната волја кај обвинетите, дека со таквото дејствување 
се сака тоа лице да се лиши од живот. 
                                              

Од образложението 
 

Со пресуда на oсновниот суд обвинетите А. С. и Н Ц. К. бр. 84/08, се 
огласени за виновни како соизвршители за кривично дело Убиство од членот 123 
ставот 1 в.в. со членот 19 и 22 од КЗ. Секој од обвинетите е осуден на казна затвор 
во траење од по пет години. 

 
Против ова пресуда обвинетите вложиле жалба по сите законски основи, но 

во суштина се однесува за правната квалификација, наведувајќи дека во 
дејствијата на обвинетите евентуално може да стане збор, само за кривично дело 
Тешка телесна повреда од членот 131 ставот 1 од КЗ, посебно имајќи го предвид 
фактот дека здобиените повреди не се од таков карактер да го доведат во 
опасност неговиот живот. 

 
 Жалбата е неоснована.  
 
Со тоа што обвинетите преземајќи напад врз оштетениот, првообвинетиот 

со железна шипка, а второобвинетиот со камен со поголеми димензии и маса, 
задавајќи му повеќе удари по главата на оштетениот, како витален орган на 
човековото тело, притоа чинејќи го тоа со поизразен интензитет и силина на 
зададените удари, а имајќи ја предвид и претходно искажаната закана од 
обвинетите на синот на оштетениот, дека ќе го убијат татко му, сосема е правилен 
заклучокот на првостепениот суд, дека двајцата обвинети биле свесни за своето 
дело и го сакале неговото извршување. 
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Со оглед дека во еден момент стекнале убедување дека од зададените 
удари оштетениот веќе е мртов, го напуштиле местото, иако оштетениот бил жив и 
здобил само тешки телесни повреди и по укажаната медицинска помош се 
спречило да настанат потешки последици, во таквите дејствија на обвинетите се 
содржани сите законски обележја во субјективна и објективна смисла на 
законското битие на кривичното дело Убиство од членот 123 ставот 1 од КЗ, но со 
оглед дека не настапила предвидената забранета последица - смрт на 
оштетениот, делото останало во обид. 

  
(Pресуdа на Аpелационен суd Биtола, Kж. бр. 261/08)  

 
* * * 

 
22. Во дејствијата на обвинетиот кој со намера за прибавување на 
противправна имотна корист, во Штедилницата ВВ поднел барање за 
добивање на кредит а, притоа, прикрил факти дека станот кој го поседува на 
ул. „ЗЗ“ во Скопје е ставен под хипотека во корист на Комерцијална банка од 
Скопје и употребувајќи како вистинита потврда која не е издадена од 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со што ги довел во заблуда одговорните 
лица во штедилницата да му одобрат кредит во износ од 479.500 денари и да 
потпишат договор за хипотека ОДУ 11/01, се содржани елементи на 
кривичното дело Измама при добивање на кредит и друга погодност од 
членот 249 ставот 1 од КЗ, а не кривично дело Измама од членот 247 ставот 3 
в.в. со ставот 1 од КЗ. 
 

Од образложението 
 

Основното јавно обвинителство против обвинетиот Ц. Ц поднел 
обвинителен акт за кривично дело Измама од членот 247 ставот 3 в.в. со ставот 1 
од КЗ. 
            

Основниот суд по одржаниот претрес, со обжалената пресуда К. бр. 434/ 07 
од 9. 5.2008 година спрема обвинетиот во согласност со членот 341 точка 6 од 
ЗКП, а во врска со членот 107 ставот 1 точка 5 и членот 108 ставот 6 од КЗ, го 
одбил обвинението, на начин опишан во изреката на пресудата дека сторил 
кривично дело Измама при добивање на кредит или друга погодност по членот 249 
ставот 1 од КЗ. 
 

Против оваа пресуда основниот јавен обвинител вложил жалба, поради 
погрешно утврдена фактичка состојба и погрешна примена на материјалното 
право. 
            

 Жалбата е неоснована 
          

Од изведените докази првостепениот суд утврдил дека обвинетиот со 
намера за себе да прибави противправна имотна корист во Штедилницата Ц. Ц, 
поднел барање за добивање на кредит со прикривање на факти дека станот што го 
поседува на ул. „Ц.Ц.“ во Скопје е ставен под хипотека во корист на Комерцијална 
банка од Скопје и употребувајќи како вистинита потврда која не е издадена од 
Основниот суд Скопје I - Скопје, ги довел во заблуда одговорните лица во 
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штедилницата на штета на штедилницата да му одобрат кредит во износ од 479. 
500,00 денари и да потпишат договор за хипотека под ОДУ 11/ 01.  
        

Описот на дејствијата во битието на кривичното дело Измама при 
добивање на кредит и друга погодност по членот 249 ставот 1 од КЗ значи дека се 
однесува на измама која се прави при добивање на кредит и тоа каков било, при 
што алтернативно се набројани дека невистинитите или нецелосните податоци 
алтернативно можат да се однесуваат и на добивање инвестициони средства, 
субвенции или други погодности за вршење на дејност. Законодавецот го 
пропишал ова кривично дело, како посебен вид на кривичното дело Измама, 
поради посебен објект на заштита, а тоа е банкарското работење и посебна 
доверба помеѓу кредитобарателот и кредиторот.  
      

Со оглед на тоа дека во случајот се работи за посебен вид на измама што 
се извршува со намера за да се добие кредит, при што се даваат невистинити или 
нецелосни податоци за имотнана состојба на кредитобарателот или други 
податоци релевантни за добивање на кредит, во дејствијата на обвинетиот се 
содржани сите елементи на  кривичното дело Измама при добивање кредит или 
друга погодност од членот 249 ставот 1 од КЗ 
            

Од друга страна, судот не е врзан во согласност со членот 338 ставот 2 од 
ЗКП, за предлогот на тужителот во поглед на правната квалификација на делото, 
па Првостепениот суд правилно прифатил дека во дејствијата на обвинетиот 
опишани во диспозитивот на обвинението, се содржани елементите на ова 
специјално кривично дело, а не на кривичното дело Измама од членот 247 од КЗ. 

 
За наведеното кривично дело е пропишана казна затвор до три години, а во 

согласност со членот 107 ставот 1 точка 5 од КЗ, за овие кривични дела гонењето 
не може да се преземе, кога ќе поминат три години од извршувањето на делото, а 
во согласност со членот 108 ставот 6 од КЗ, застареноста настапува во секој случај 
кога ќе помине двапати онолку време колку што според законот се бара за 
застареност на кривичното гонење. Неспорно е дека инкриминираното дејствие е 
преземено од страна на обвинетиот на 24. 1. 2001 година, па до денот на 
пресудувањето 9. 5. 2008 година, настапила апсолутна застареност на кривичното 
гонење. Од овие причини првостепениот суд правилно го одбил обвинението за 
ова кривично дело. 
                    

(Pресуdа на Аpелационен суd Шtиp, KЖ. бр.576/2008) 
 

* * * 
 
23. Обвинетиот кој го пресекол буковото стебло, а истото не паднало на 
земјата и останало вертикално да стои закачено за други гранки, а тој отишол 
да сече други дрвја, па во меѓувреме истото паднало при што го повредило 
лицето В. К, кое заедно со него сечел дрвја, од кои повреди истиот починал, 
од небрежност го сторил кривичното дело Тешки дела против општата 
сигурност од членот 292 ставот 4 в.в. со членот 288 ставот 4 од КЗ. 
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Од образложението 
 

Основниот суд со пресуда К. бр. 3/09 обвинетиот В. Б. го огласил за 
виновен за кривично дело Тешки дела против општата сигурност од членот 292 
ставот 4 в.в. со членот 282 ставовите 4 и 1 од КЗ и му изрекол алтернативна мерка 
условна осуда. 
          

Обвинетиот против оваа пресуда поднел жалба поради погрешно и 
нецелосно утврдена фактичка состојба и повреда на КЗ. 
          

 Жалбата е неоснована. 
           

Неоснован е жалбениот навод на обвинетиот дека во конкретниот случај се 
работи за несреќен случај и дека кај обвинетиот не постои никаква вина за 
настанатата последица, односно за кривично правен настан. 
           

Обвинетиот кривичното дело го сторил од небрежност. Ова од причини што 
кога обвинетиот го пресекол буковото стебло и истото не паднало на земјата, туку 
останало да стои вертикално закачено на други гранки. Покрај тоа што обвинетиот 
бил свесен дека со таквото дејствие на пресечено, а непаднато стебло може да 
настапи штетна последица, односно дрвото да падне и да ги повреди другите лица 
кои со него сечеле дрва, лекомислено сметал дека до тоа нема да дојде, па 
отишол околу десетина метри од пресеченото дрво и започнал да сече друго 
буково стебло. Меѓутоа, кога се враќал забележал дека претходно пресеченото 
дрво паѓа врз А. Г. и Д. Г. Обвинетиот го видел паѓањето на дрвото и ги 
предупредил останатите двајца кои сечеле со него дрвја,да бегаат од местото кое 
би било зафатено од габаритот на пресеченото дрво за да не ги повреди, но било 
доцна, пресеченото дрво паднало врз нив и ги повредило, а оштетениот Д. Г. како 
резултат на тапата сила од дрвото кое го погодило во главата, починал. 

                      
(Pресуdа на Аpелационен суd Шtиp, Kж. бр. 279/09) 

 
* * * 

 
24. Во дејствијата на обвинетиот, кој набавил лажна исправа - свидетелство 
за завршено основно образование за возрасни на негово име, за кое знаел 
дека е со невистинити податоци, бидејќи не одел на училиште и истото 
свидетелство го употребил за полагање на возачки испит од Б категорија во 
Автошколата, се содржани елементите на кривичното дело Употреба на 
исправа со невистинита содржина од членот 380 ставот 1 од КЗ, а не на 
кривично дело Фалсификување исправа од членот 378 ставот 3 в.в. со 
ставот 1 од КЗ. 

 
Од образложението 

 
Основниот суд со пресуда К. бр. 161/08 од 25. 12. 2008 година обвинетиот 

О. Ш. го огласил за виновен за кривично дело Фалсификување исправа од членот 
378 ставот 3 в.в. со ставот 1 од КЗ за кое го осудил на казна затвор во траење од 3 
месеци. 
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Против оваа пресуда, по сите жалбени основи, обвинетиот вложил жалба. 
       

По повод жалбата, а по службена должност, во согласност со членот 393 
ставот 1 точка 2 од ЗКП, (пречистен текст) второстепениот суд ја преиначил 
првостепената пресуда, поради повреда на КЗ на штета на обвинетиот. Во 
конкретниот случај, применет е закон кој не можел да се примени, затоа што во 
дејствијата на обвинетиот се содржани елементи на кривичното дело Употреба на 
исправа со невистинита содржина од членот 380 ставот 1 од КЗ. 
       

Првостепениот суд ценејќи ги правилно изведените докази, извлекол 
заклучок дека, обвинетиот во месец септември 2007 година набавил лажна 
исправа – свидетелство за завршено основно образование на негово име, од 
лицето В. В, за кое платил 6000 денари. Ова свидетелство било со потпис и печат 
на ОУ Џ.З. со деловоден број гг, за кое свидетелство обвинетиот знаел дека е со 
невистинита содржина, бидејќи не одел на училиште и истото го употребил за 
полагање на возачки испит од Б категорија на 17. 3. 2007 година во Автошколата 
ЗЗ, добивајќи и возачка дозвола под бр.... 

 
На вака правилно и целосно утврдена фактичка состојба првостепениот суд 

погрешно го применил материјалното право на штета на обвинетиот, огласувајќи 
го за виновен за кривично дело Фалсификување на исправа од членот 378 ставот 3 
в.в.со ставот 1 од КЗ. 
        

Со фактот што како доказ обвинетиот во правниот сообраќај употребил 
исправа – свидетелство, со невистинита содржина, за која знаел дека е 
невистинита се содржани сите елементи на кривичното дело Употреба на исправа 
со невистинита содржина од членот 380 ставот 1 од КЗ. Ова кривично дело го 
врши тој што како доказ во правниот сообраќај ќе употреби исправа, книга или спис 
за кои знае дека се невистинити. Кај ова кривично дело сторителот не е 
составувач на исправата. Дејствието на сторување се состои во употреба на 
исправа, книга или спис како доказ во правниот сообраќај, за кои извршителот знае 
дека се невистинити, Кривичното дело се врши со директна умисла, што се состои 
во постоење на свест кај сторителот дека исправата е лажна, невистинита, а, 
сепак, тој свесно ја употребува, ја користи како доказ во правниот сообраќај за 
докажување на правно релевантни факти. 

 
                   (Pресуdа на Аpелационен суd Шtиp, Kж. бр. 173/ 2009) 

 
 

* * * 
 
25. Разликата помеѓу прекршокот од членот 168 од Законот за авторско право 
и сродни права и кривичното дело Повреда на авторско право и сродни 
права од членот 157 од КЗ, е во тоа што иако ги имаат истите обележја, 
неовластено објавување, прикажување, репродуцирање, дистрибуирање, 
изведба, емитување или други начини на неовластено користење на туѓо 
авторско или сродно право, за постоење на кривично дело се бара посебен 
услов на инкриминација сторителот тоа да го чини „во свое име или во име 
на друг“. 
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Од образложението 
 

Основниот суд, донел пресуда со која обвинетиот Б. Б. е огласен за виновен 
за кривично дело Повреда на авторското право и сродни права од членот 157 
ставот 1 од КЗ, а второобвинетото правно лице, за истото кривично дело, по 
ставот 6 в.в. со ставот 1 на членот 157 од КЗ. Обвинетите се осудени на парични 
казни. Првообвинетиот во денови глоба, или износ од 6.120 денари, а правното 
лице во износ од 30. 600 денари. 
      

Пресудата е нападната само од основниот јавен обвинител, поради 
одлуката за казната. 
       

По повод на жалбата, а по службена должност, пресудата е укината, поради 
суштествена повреда на одредбите од ЗКП, членот 381 ставот 1 точка 11          
(пречистен текст).  
      

Првостепената пресуда нема причини за решителните факти, за 
постоењето на ова кривично дело, а тоа е сторителот делото да го чини во свое 
име или во име на друг. Во изреката на пресудата, првостепениот суд го прифатил 
описот од обвинението, употребувајќи го „во свое име“, во дејствијата на двајцата 
обвинети. Меѓутоа, во образложението на пресудата нема ниту еден збор во 
објаснувањето на ова битно обележје на кривичното дело. Нема ниту еден збор 
што двајцата обвинети направиле „во свое име“. Во членот 168 од Законот за 
авторското право и сродни права, прекршокот претставува „без пренесување на 
соодветно материјално право од авторот, во случај кога ваквиот пренос е потребен 
според овој закон, издава, репродуцира, дистрибуира, вклучувајќи го и 
изнајмувањето, јавно изложува, јавно соопштува, преработува или аудиовизуелно 
приспособува дело, односно примерок од дело или на друг начин користи 
неовластено авторско дело“.  

 
Од гореизнесеното произлегува, дека меѓу прекршокот од споменатиот 

членот 168 од Законот за авторско право и сродни права и кривичното дело од 
членот 157 од КЗ, Повреда на авторско право и сродни права, разликата е во тоа 
што иако ги имаат истите обележја, неовластено објавување, прикажување, 
репродуцирање, дистрибуирање, изведба, емитување или други начини на 
неовластено користење на туѓо авторско или сродни права, за постоењето на 
кривичното дело, како посебен услов за инкриминација се бара, сторителот да го 
чини тоа „во свое име или во име на друг”. 
  

Ова не треба да се сфати, дека е доволен описот во обвинението, дека 
двајцата обвинети во свое име на критичниот ден го сториле делото, како во свое 
име да ги изложиле и продавале CD I DVD. Кривичното дело бара тие авторски 
дела да бидат прикажани како свои дела, или како дела на некој друг. Фактот што 
овие се продавале во продавницата, не може да се смета дека се продавале во 
свое, туку дека тие вршеле само дистрибуирање, а можеби и репродуцирање, а 
значењето на овие изрази судот ќе го најде во одредбите од Законот за авторско 
право и други сродни права. 
       

Заради ова, при повторната постапка, првостепениот суд ќе треба да 
утврди факти и да даде причини за тоа, дали обвинетите, со тоа што без дозвола 
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на авторите пуштиле во промет музички и аудиовизуелни дела, снимени на носачи 
на тон и на тон и слика, сториле кривично дело или прекршок. 

                         
 (Решение на Аpелационен суd Биtола, Kж. бр. 84/08) 

 
* * * 

 
26. Сторител на кривичното дело Примање на поткуп од членот 357 ставот 1 
од КЗ, може да биде службено лице и наведените лица во ставот 4 на овој 
член, доколку конкретното службено дејствие, кое не би смеел да го изврши 
или не го извршил, а морал да го изврши, спаѓаат во рамките на неговото 
службено овластување.  

 
Од образложението 

 
Со своја пресуда К. бр. 179/2007, Основниот суд, во согласност со членот 

368 ставот 1 точка 3 (поради немање на докази) од ЗКП, обвинетиот Н. Н, го 
ослободил од обвинение за кривично дело Примање на поткуп од членот 357 
ставот 1 од КЗ. 
        

Против оваа пресуда основниот јавен обвинител вложил жалба, поради 
погрешно утврдена фактичка состојба и суштествени повреди на одредбите од 
ЗКП. 
          Жалбата е неоснована. 

 
Неосновани се жалбените основи, дека првостепената пресуда е нејасна и 

неразбирлива. Со поднесеното обвинение на обвинетиот му се става на товар, 
дека во текот на 2006 година како овластено службено лице на Општина Н., од 
лицето Ј.Ј. примил поткуп од 50 евра, со цел истиот да не изврши службено 
дејствие, пријавување на оштетениот кај надлежен орган - инспекциски служби, 
дека превозничката дејност ја извршува без лиценца и на истиот му дозволил 
дејноста да ја врши без проблеми, додека тој е вработен во Општината, кое 
дејствие морал да го изврши, со што сторил кривично дело Примање поткуп од 
членот 357 ставот 1 од КЗ. 
      

Според законското битие, предметното кривично дело, може да го врши 
само службено лице и лицата наведени во ставот 4 на членот 357 од КЗ. Во 
одредбата од членот 122 ставот 4 од КЗ, пропишано е кои лица се сметаат за 
службени лица, кога со законот истите се наведени како сторители на определено 
кривично дело. 
        

Предметното кривично дело спаѓа во главата на кривичните дела против 
службената должност, познати и како службенички кривични дела. Тое се деликти 
што се извршуваат во вршењето на службената должност и јавните овластувања, 
од страна на службени лица во вршењето на службената должност, со која се 
повредува службената должност. 
         

Ако се има предвид горенаведеното, од една страна, и она што е утврдено 
во фактичката положба на првостепениот суд, правилно обвинетиот е ослободен 
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од обвинение, бидејќи не е докажано дека тој го сторил кривичното дело кое му се 
става на товар. 
        

Со обвинението што му се става на товар на обвинетиот, се товари дека 
кривичното дело, како службено лице, го сторил во месец ноември 2006 година 
обвинетиот бил поставен како инспектор по патен сообраќај во јануари 2007 
година. Имајќи го предвид овој факт, јасен е заклучокот дека обвинетиот во време 
на вршење на предметното кривично дело, немал својство на службено лице - 
инспектор за патен сообраќај, па затоа немал никакво службено овластување на 
лицето Ј. Ј. да му дозволи превозничка дејност како таксист, без лиценца. 
       

Предметното кривично дело го врши службено лице, кое ќе побара или ќе 
прими подарок или друга корист или ќе прими ветување за подарок или друга 
корист, за да изврши во рамките на своето службено овластување, службено 
дејствие што не би смеел да го изврши или да не изврши службено дејствие што 
би морал да го изврши. Во овој контекст, правилен е зклучокот на првостепениот 
суд, дека за постоење на предметното дело, потребно е да се изврши службено 
дејствие од делокругот на овластувањата на службеното лице во конкретниот 
случај обвинетиот за чие извршување тој е надлежен. 

 
                   (Pресуdа на Аpелационен суd Биtола, Kж. бр. 162/2007) 

 
* * * 

 
27. Како друга состојба поради која детето е неспособно за отпор, како еден 
од елементите на кривичното дело Полов напад на дете од членот 188 ставот 
2 од КЗ, се смета возраста на обвинетиот, неговата физичка надмоќ во 
споредба со оштетените, заканите дека ќе ја заколе едната оштетена доколку 
се спротивстави на врзувањето на нејзините очи, како и дека ќе ја отепа 
другата оштетена, доколку се спротивставела на покривањето на нејзините 
очи со капа. 
 

Од образложението 
 

Со пресуда Основниот суд К. бр. 478/07, обвинетиот В. Т. го огласил за 
виновен за две кривични дела Полов напад на дете од членот 188 ставот 2 од КЗ и 
за секое дело поединечно му утврдил казна затвор, во траење од по осум години 
утврдувајќи му заедничка казна во траење од четиринаесет години. 
       

Против оваа пресуда обвинетиот вложил жалба по сите законски основи, а 
особено наведува дека првостепениот суд, не дал образложение на причините за 
правната квалификација на предметното дело, односно која била таа состојба 
поради која малолетничките не биле способни за отпор 
       

Апелациониот суд, жалбата на обвинетиот ја одбил како неоснована, а 
нападнатата пресуда ја потврдил.  
      

Во описот на делата под двете точки од изреката на пресудата, јасно се 
дадени состојбите поради кои двете малолетнички - деца, биле доведени во 
состојба на немоќ. 
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Така, освен возраста на двете малолетнички - оштетени, кои биле на девет 
и дванаесетгодишна возраст, другите состојби кои предизвикале немоќ кај 
малолетничките се оние кои се однесуваат на возраста на обвинетиот (кој бил на 
32 години), неговата физичка надмоќ во однос на малолетничките, упатените 
закани дека ќе ја заколе едната, доколку се спротивстави на врзувањето на 
нејзините очи пред половите дејствија, како и заканите дека ќе ја отепа другата 
малолетничка, доколку се спротивстави, на покривањето на нејзините очи со капа 
пред преземањето врз неа на половите дејствија. 

 
                       (Pресуdа на Аpелационен суd Биtола, Kж. бр. 14/08) 

 
* * * 

 
28. Ракувач на ровокопач, кој презел дејствие на ископ на канал за 
поставување на водовод, а знаел дека неговиот претпоставен освен 
проектот за градба нема податоци за поставеноста на подземните кабли и 
притоа оштетил десетоволтен кабел, со што настанало прекин на 
снабдувањето со струја и нарушување на редовниот живот на граѓаните од с. 
П., од небрежност го сторил кривичното дело Уништување или оштетување 
на јавни инсталации од членот 291 ставот 2 в.в. со ставот 1 од КЗ. 
 

Од образложението 
 

Основниот суд со пресуда К. бр. 2104/07, обвинетиот го огласил за виновен 
за кривично дело Уништување или оштетување на јавни инсталации од членот 291 
ставот 2 в.в. со ставот 1 од КЗ, и му изрекол условна осуда, изрекувајќи му казна 
затвор во траење од шест месеци, чие извршување го одложил за време од две 
години. 

 
Против оваа пресуда обвинетиот вложил жалба во која наведува дека 

фактичката состојба погрешно е утврдена и погрешено е применето материјалното 
право. Обвинетиот, посебно наведува дека критичниот момент работел по налог 
на неговата фирма, каде што е вработен и постапувал по налог на својот 
претпоставен. 
          

Апелациониот суд, жалбата ја одбил како неоснована, а нападната пресуда 
ја потврдил. 
       

Обвинетиот со оглед на неговото работно искуство, како и со оглед на 
неговото работно место ракувач со ровокопачка, сопственост на фирмата ЦЦ на 
ископот на канал за поставување на водовод, требал да работи со особено 
внимание и требал да биде свесен дека поради невнимателното работење, може 
да настапи штетна последица, каква и настапила кога го прекинал кабелот, на тој 
начин предизвикувајќи прекин на снабдувањето со струја и значително 
нарушување на животот на граѓаните од с.П.. Ваквите негови дејствија се 
содржани во пропишаните законски елементи на кривичното дело од членот 291 
ставот 2 в.в. со ставот 1 од КЗ. Сторител на ова кривично дело може да биде секое 
лице кое од небрежност ќе оштети јавна инсталација, а во конкретниот случај, тоа 
го сторил обвинетиот, а не неговиот претпоставен, како што наведува обвинетиот 
во својата одбрана. Околноста дека во критичниот период обвинетиот не бил 
внимателен при преземените дејствија на ископ на канал, произлегува и од 
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неговата одбрана дадена во претходна постапка, која ја повторил и на главниот 
претрес. Тој наведува дека неговиот претпоставен, освен проектот за изградба 
немал податоци за поставеноста на подземните кабли и колку што тоа му било 
познато на обвинетиот, такво нешто требало да обезбеди јапонската фирма, за 
којашто работеле, а во текот на работењето во повеќе наврати се случувало да се 
искинат кабли, како што се случило и критичниот ден. Од ова јасно произлегува 
дека обвинетиот очигледно не бил внимателен и постапувал од небрежност, во 
смисла на членот 14 од КЗ, поради што настапила и забранетата последица. 

 
Судот посебно ги ценел жалбените наводи, дека обвинетиот работел по 

налог на својот претпоставен и сметал дека јапонската фирма, за која работеле, 
која не обезбедила податоци за подземните кабли, би ја презела одговорноста 
доколку евентуално би дошло до предизвикување на штета, затоа што таа е 
причинета како резултат на нивни пропусти. 
        

Сите овие околности не можат да послужат како основ за исклучување на 
кривичната одговорност на обвинетиот во делот на дејствијата што тој ги презел 
во критичниот момент при ракувањето со ровокопачот, на кој начин го оштетил 
десетоволтниот кабел, од што понатаму настанале и конкретните последици 
изразени во прекин на снабдувањето и значително нарушување на редовниот 
живот на граѓаните од с. П.. 

 
                       (Pресуdа на Аpелационен суd Сkоpје, Kж. бр. 229/08) 

 
* * * 

 
29. Необезбеденото место од каде што е извршен ископ на песок, при што е 
направена длабочина од 2-3 метри, која се наполнила со вода, која не била 
обезбедена од влез на надворешни лица, во која влегле да се капат тројца 
малолетници, а притоа двајца се удавиле, додека едниот бил забележан и 
спасен, претставува општоопасно средство, со кое е предизвикана 
значителна опасност на животот на луѓето, како елемент на кривичното дело 
Предизвикување на општа опасност од членот 288 од КЗ.  
 

Од образложението 
 

Со пресуда К. бр. 1118/07 Основниот суд, го огласил за виновен обвинетиот 
за кривично дело Тешки дела против општата сигурност од членот 292 ставот 4 
в.в. со членот 288 ставот 4 од КЗ и му изрекол условна осуда, утврдувајќи му казна 
затвор во траење од шест месеци чие извршување го одложил за време од две 
години. 
      

Против оваа пресуда обвинетиот вложил жалба, напаѓајќи ја по сите 
жалбени основи. Во истата, посебно наведува, дека не постои закон или друг 
пропис или некој друг правен акт, според кој обвинетиот бил должен да го загради 
просторот и да постави чуварска служба. Исто така, во конкретниот случај не се 
работи за опасни материи и самото место од кое се црпи песок не е опасен 
предмет ниту црпењето песок е општоопасна дејност, поради што смета дека во 
конкретниот случај не се исполнети битните елементи на кривичното дело за кое е 
обвинет. 
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Против оваа пресуда, поради одлуката за кривичната санкција, поднел 
жалба и јавниот обвинител. 
        

Апелациониот суд, жалбата на обвинетиот ја одбил како неоснована, а 
жалбата на јавниот обвинител ја уважил и на обвинетиот за стореното кривично 
дело му изрекол казна затвор во траење од една година. 
        

Обвинетиот како сопственик и директор на претпријатието Љ.Љ, во 
согласност со членот 2 од Анексот на договорот, презел обврска за обезбедување 
на местото каде вршел ископ на песок, кое место во согласност со градежната 
регулатива при преземањето на такви дејствија, какви презел обвинетиот и 
неговото претпријатие, бил должен да преземе мерки за заштита на објектот од 
влез на надворешни лица. Во конкретниот случај очигледно тоа на го сторил, не го 
заградил просторот ниту поставил постојана стражарска служба. 
       

Неспорно е дека во конкретниот случај од местото каде што претпријатието 
на обвинетиот вршел ископ на песок, се наполнило со вода во длабочина од 2-3 
метри. Овој простор не бил ограден за да се обезбеди заштита од влез на 
надворешни лица, поради што и настанале конкретните штетни последици. Исто 
така, во согласност со преземените обврски обвинетиот бил должен да го пополни 
ова место на соодветен начин, за да го доведе во првобитна состојба, во 
согласност со преземените обврски од Договорот за закуп на земјоделско 
земјиште, а не да чека само по себе да се изгуби водата од таа длабочина со 
природно исушување. Од друга страна, постоењето на природни огради – насипи 
од трите страни, не значи дека тоа го ослободува обвинетиот од обврската како 
одговорно лице да ги презема сите заштитни мерки за да не дојде до забранетата 
последица, како што впрочем се случило во конкретниот кривично – правен 
настан. 
       

Во конкретниот случај, со самото необезбедување на местото од каде што 
се извршило ископ на песок, при што е направена длабочина од 2 - 3 метри, која се 
наполнила со вода, обвинетиот со пропуштање - нечинење на претходно 
објаснетото, предизвикал директна причинска врска со конкретно настанатите 
последици, смрт на двајцата малолетници кои влегле да се капат во дупката и 
штета за едното малолетно дете, кое било забележано во моментот на давење и 
било спасено. 

                           
 (Pресуdа на Аpелационен суd Сkоpје, Kж. бр. 98/08) 

 
* * * 

 
30. Кога малолетничките, од кои едната на 14, а другата на 16 години, кои 
поради лошата материјална положба на своите родители, работеле во 
угостителскиот објект, со работно време од 12 часа (од 14 часот до 2 часот 
наредниот ден), за што требало да примат дневница од по 600 денари и по 50 
денари од секој испиен коктел, заедно со гостите кои ги придружувале на 
масата, претставува принудна работа по пат на експлоатација, како едно од 
можните дејствија на сторување на кривичното дело Трговија со малолетно 
лице од членот 418 - г ставот 1 од КЗ. 
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Од образложението 
                                                 

Со пресуда Кок. бр. 56/08, Основниот суд обвинетите Д. Т. и И. Д., ги 
огласил за виновни за продолжено кривично дело Трговија со малолетно лице од 
членот 418 - г ставот 1 од КЗ ги осудил секој поединечно на казна затвор во 
траење од по пет години. 
        

Против оваа пресуда обвинетите вложиле жалба по сите законски основи. 
Во жалбата посебно се нагласува, дека оштетените малолетнички воопшто не 
биле експлоатирани, напротив, поради нивната лоша материјална положба, тие 
биле згрижени во угостителскиот објект на обвинетите. По однос на должината на 
нивното работно време, се наведува дека евентуално тоа би можело само да 
претставува прекршок според ЗРО. 
       

Апелациониот суд, оценил дека жалбите се неосновани, па затоа истите ги 
одбил, а нападнатата пресуда ја потврдил. 
        

Решителните факти дека двајцата обвинети ги прифатиле двете 
малолетнички заради експлоатација по пат на принудна работа, правилно се 
утврдени од страна на првостепениот суд. 
         

Од исказот на оштетената – малолетничка А. Л. судот утврдил дека таа од 
порано работела во кафеаната, сопственост на првообвинетиот. Некое време си 
отишла во Скопје, а потоа повторно го напуштила домот и се вратила во 
кафеаната, работејќи како келнерка, служејќи ги гостите, но и придружувајќи ги, за 
што од второобвинетата и било исплаќано дневница од 600 денари и по 50 денари 
за секој испиен коктел со муштериите. Овие факти и околности ги наведува и 
другата оштетена, која разбрала од првата за нејзината работа во кафеаната, па 
заедно со неа, без да се јави на своите родители, отишла со неа да работи таму. 
Во кафеаната била пречекана од двајцата обвинети со кои се договориле да 
работат за дневница од по 600 денари, плус по 50 денари за испиен коктел со 
гостите. Нивното работно време било од 14 часот до 2 часот наредниот ден. Овие 
факти биле потврдени и од сведокот С. кој, исто така, работел во оваа кафеана. 
     

Судот посебно ги ценел жалбените наводи дека оштетените се согласиле 
да работат под дадените услови во угостителскиот објект и дека сами отишле таму 
да работат, поради тоа што имале домашни проблеми, невработени родители, кои 
живееле од социјална помош од по 1.200 денари месечно. 
        

Истите се одбиени како неосновани, затоа што таквата согласност на 
малолетното лице не е од значење за постоење на предметното кривично дело, а 
истото е посебно пропишано со ставот 5 на членот 418-г од КЗ. 
        

За да постои кривичното дело Трговија со малолетно лице од членот 418-г 
од КЗ, потребно е да постојат три елементи: преземени дејствија, средства и цел. 
Меѓутоа, исклучок е за лица помлади од 18 години (двете малолетнички во 
конкретниот случај се на 14 и 16 - годишна возраст), во кои случаи не се значајни 
средствата кои се употребени, само доколку прифаќањето на малолетничките е со 
цел за нивна злоупотреба, како нивно искористување со присилна работа, за каква 
се смета во конкретниот случај. Ова произлегува од фактот, што обвинетите 
знаеле дека малолетничките се на возраст од 14 и 16 години, ја знаеле и нивната 
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семејно - материјална положба, а одлучиле да ги примаат. Од друга страна, 
самото времетраење на работното време од 12 часа (од 14 до 2 часот наредниот 
ден), е во спротивност со ЗРО и претставува експлоатација во работата, во смисла 
на дејствие на сторување на предметното кривично дело.  

 
(Pресуdа на Аpелационен суd Сkоpје, KЖ.  бр. 2196/08) 

 
* * * 

 
31. Обвинетиот, кој бил во финансиски тешкотии, кога побарал на заем пари 
од оштетениот, којшто го познавал службено, бидејќи како член на 
Комисијата за денационализација постапувал по неговото барање, кој му дал 
на заем 2000 американски долари, за што заклучиле и писмен договор, кој го 
завериле пред нотар, немал можност ниту намера да му ги врати, туку  имал 
намера за себе да прибави противправна корист, доведувајќи го обвинетиот  
во заблуда. 
 

Од образложението 
 

Основниот суд со пресуда К. бр. 538/07 обвинетиот Е. М. го огласил за 
виновен за кривично дело Измама од членот 247 ставот 3 в.в. со ставот 1 од КЗ и 
го осудил на казна затвор во траење од шест месеци. 
      

Против оваа пресуда по сите жалбени основи обвинетиот вложил жалба, 
посебно наведувајќи  дека фактичката состојба е погрешно утврдена и погрешно е 
применето материјалното право, затоа што тој парите ги земал на заем и имал 
намера да му ги врати на оштетениот, но бил во објективна неможност  да го стори 
тоа. 
      

Апелациониот суд, жалбата ја одбил како неоснована, а нападнатата 
пресуда ја потврдил. 
       

Неспорно е дека во критичниот период обвинетиот бил советник во 
Одделението за имотно - правни работи при Министерството за финансии и 
истовремено бил член на Комисијата за одлучување по барањата за 
денационализација. Оштетениот почнал да доаѓа кај него, за да се интересира за 
исходот, по неговото  барање за денационализација. Обвинетиот во тоа време 
имал „некои финансиски ангажмани“ па од оштетениот побарал да му позајми 2000 
американски долари. Оштетениот му ги дал бараните пари, за што склучиле 
договор за заем, кој го завериле и кај нотар. 
 

Врз основа на правилно и целосно утврдената фактичка положба, 
Првостепениот суд обвинетиот правилно го огласил за виновен за кривично дело 
Измама од членот 247 ставот 3 в.в. со ставот 1 од КЗ и го осудил. 
      

За постоење на кривичното дело Измама, потребно е постоење на намера 
кај сторителот за прибавување на противправна имотна корист за себе или за 
друг. За остварување на ваквата намера потребно е сторителот, да го доведе 
оштетениот или да го држи во заблуда и тоа со лажно прикажување или со 
прикривање на факти и со тоа да го наведе на стори нешто на штета на свој или на 
туѓ имот. 



 45

        
Според правосилната пресуда на истиот Основен суд К. бр.197/97, 

обвинетиот е правосилно осуден за исто кривично дело, сторено на штета на  
повеќе лица, во исто својство и на идентичен начин. Според начинот на кој се 
побарани и дадени позајмените пари,  во конкретниот случај, произлегува  дека кај 
обвинетиот однапред постоела намера за себе да прибави противправна имотна 
корист од оштетениот, во време кога ја водел постапката по неговото барање за 
денационализација. Истовремено, тој го држел во заблуда оштетениот, ветувајќи 
дека според договорот позајмените пари ќе му ги врати за десетина дена, иако 
самиот изјавува дека има финансиски потешкотии, така што немал и не можел да 
му ги врати позајмените пари. Овој факт се потврдува, со тоа што и до денес 
парите не се вратени.   

                    
 (Pресуdа на Аpелационен суd Шtиp, Kж. бр. 33/2009) 

 
* * * 

 
32. Претседател на суд, во согласност со членот 122 ставот 4 в.в. со ставот 8 
од КЗ, како службено лице, може да биде сторител на кривичното дело 
Несовесна работа во службата од членот 353-в од КЗ.  
 

Од образложението 
 

Со пресуда на Основниот суд К. бр. 90/2008, обвинетиот е огласен за 
виновен за кривично дело Несовесно работење во службата од членот 353–в од 
КЗ, за што му е изречена условна осуда, утврдена казна затвор во траење од една 
година чие извршување е одложено за две години. 
      

По жалба на обвинетиот Апелациониот суд со пресуда Кж. бр. 472/2008, 
првостепената пресуда ја преиначил, така што обвинетиот во согласност со членот 
368 ставот 1 точка 3 од ЗКП, го ослободил од обвинение. 
        

Јавниот обвинител на РМ, против пресудата од второстепената пресуда 
поднел барање за заштита на законитоста, поради повреда на членот 365 ставот 1 
точка 1 од ЗКП во врска со членот 122 ставот 4 во врска со ставот 8 од КЗ, во 
полза на обвинетиот. 
       

Врховниот суд, утврдил дека е погрешен заклучокот на Апелациониот суд, 
дека во конкретниот кривично-правен настан недостасува еден од битните 
елементи за постоење на кривичното дело Несовесно работење во службата од 
членот 353–в ставот 3 в.в. со ставот 1 од КЗ, а тоа е својството на обвинетиот, 
дека истиот е службено лице или одговорно лице во јавно претпријатие или јавна 
установа. 
       

Во согласност со ставот 8 на членот 122 од КЗ, кога како извршител на 
кривично дело е означено службено или одговорно лице, сите лица наведени во 
ставовите 4, 5 и 7 можат да бидат сторители на тие дела, доколку од законските 
обележја на одделно дело не произлегува дека сторител може да биде само некој 
од тие лица. 
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Имајќи ја предвид оваа законска одредба, а особено неспорно утврдениот 
факт дека обвинетиот се товари, дека кривичното дело го сторил како претседател 
на суд, во вршењето на своите овластувања и должности, Врховниот суд 
констатира дека не постои никаква дилема, дека обвинетиот во согласност со 
цитираната одредба од членот 122 ставот 4 во врска со ставот 8 од КЗ, има 
својство на службено лице.  
       

Од овие причини погрешна и неправилна е одлуката на Апелациониот суд, 
дека кривичното дело Несовесно работење во службата од членот 353–в од КЗ, 
претпоставува дека обвинетиот има својство на службено или одговорно лице, но 
не во судот туку, само во рамките на некое јавно претпријатие или јавна установа, 
каква што не е судот. 
        

Врховниот суд наоѓа дека одредбата од членот 353-в од КЗ се однесува 
како на службени и одговорни лица во јавните претпријатија и јавните установи, 
така и на судовите, кои врз основа на закон се овластени да вршат јавни 
овластувања. Во оваа смисла нема законски пречки судовите како институција да 
бидат опфатени со цитираната инкриминација од членот 353-в од КЗ. 

 
                 (Pресуdа на Врховен суd на РМ, Kзз. бр. 32/2008) 

 
* * * 

 
33. Злоупотребата на службената положба е одредено постапување 
спротивно на обврските на службеното лице да постапува законски и 
правилно. Меѓутоа, секое постапување само по себе не е кривично дело и не 
претставува злоупотреба во кривично - правна смисла. Злоупотребата на 
службената положба како кривично дело се реализира кога службеното лице 
го извршува дејствието за себе или за друг да прибави некаква корист или на 
друг да му нанесе штета. 
 

Од образложението 
 

Основниот суд со пресуда К. бр. 400/2007, обвинетите ги огласи за виновни 
за по едно продолжено кривично дело Злоупотреба на службената положба и 
овластување од членот 353 ставот 3 в.в. со ставот 1 од КЗ и ги осудил, 
првообвинетиот на казна затвор во траење од една година, а второобвинетиот на 
казна затвор од осум месеци. 
          

Против оваа пресуда вложиле жалби двајцата обвинети и јавниот 
обвинител. Апелациониот суд со пресуда Кж. бр. 632 /2008, жалбите ги одбил како 
неосновани и првостепената пресуда ја потврдил. 
         

Против правосилната пресуда обвинетите поднеле барање до Врховниот 
суд, за вонредно преиспитување на правосилната пресуда затоа што делото 
опишано во обвинението не е кривично дело и дека постојат околности кои го 
исклучуваат кривичното гонење. 
          

Врховниот суд, барањето го уважил и пресудите на Основниот и на 
Апелациониот суд ги укинал и предметот го вратил на повторно разгледување и 
одлучување на првостепениот суд. 
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Во конкретниот случај судовите со сигурност не ги утврдиле фактите 

суштествени за постоење на предметното кривично дело. 
         

Во обвинителниот акт како и во првостепената пресуда се тврди дека 
обвинетите ја злоупотребиле службената положба и тоа првообвинетиот со 
искористување, а второобвинетиот со неизвршување. Според оцената на 
пониските судови, начинот на сторување на делото се огледа во тоа што 
обвинетите постапиле спротивно на членовите 2 и 3 од ЗПП, иако знаеле дека се 
работи за недозволени располагања на странките, а во оваа насока не изведувале 
какви било докази. Исто така, во образложението нема објаснување зошто 
барањата на тужителот во спорните парнични предмети е во спротивност со 
членовите 2 и 3 од ЗПП. Во оваа насока, само парафразирањето на наведените 
членови од ЗПП, не е доволно објаснување, зошто барањето на тужителите е во 
спротивност на членовите 2 и 3. Според ова, во образложението судовите не ја 
утврдиле оправданоста и основаноста на оцената дека во случајот се работи за 
располагања спротивни на членовите 2 и 3 од ЗПП, па останува потполно нејасно, 
врз основа на што и за што се товарат обвинетите. 
      

Злоупотребата на службената положба како кривично дело се реализира 
кога со некои од пропишаните дејствија на сторување, односно несторување, 
сторителот на делото, службеното или одговорното лице, прибавува за себе или 
за друг некаква корист или на друг му нанесува штета. 
      

Во конкретниот случај, судот утврдил дека со постапувањето на обвинетите, 
прибавена е корист за друг, за тужителите во спорните парнични предмети. 
Меѓутоа, и покрај тоа што штетата во случајот е квалификаторен елемент на 
предметното дело, осудените не се задолжени истата да ја надоместат, односно 
таа не е одземена од лицата за кои е прибавена. На овој начин се доведува под 
сомнение, дали во дејствијата на обвинетите се содржани сите елементи на 
предметното кривично дело, со оглед на тоа што штетата е составен, 
квалификаторен елемент на предметното кривично дело, за кое тие се огласени за 
виновни и осудени.                 

 
(Pресуdа на Врховен суd на РМ, Kвp.бр. 20/2009) 
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III. КАЗНЕНО ПРОЦЕСНО ПРАВО 
 
 
34. Преиначувањето на правосилната пресуда, дека во дејствијата на 
обвинетиот не се содржани елементи на кривично дело Убиство од членот 
123 ставот 1, туку кривично дело Убиство од небрежност од членот 126 од КЗ, 
без да биде изменето предметното обвинение во смисла на членот 329 од 
ЗКП, претставува ново обвинение, по кое не е спроведена постапка. Такво 
овластување, во смисла на членовите од 411 до 415 од ЗКП, Советот на 
Врховниот суд, како суд кој е надлежен да одлучува по вонредни правни 
средства, нема во постапката по вонредно преиспитување на правосилната 
пресуда. 

 
Од образложението 

     
Основниот суд, со пресуда Км. 7/06 - 1, обвинетиот, постариот малолетник 

го огласил за виновен за кривично дело Убиство од членот 123 ставот 1 од КЗ и го 
осудил на казна малолетнички затвор во траење од осум години и шест месеци. 
      

Апелациониот суд, постапувајќи по жалбата на обвинетиот, истата делумно 
ја уважил, само во делот за одлуката за казната и на обвинетиот за стореното 
кривично дело му изрекол, казна малолетнички затвор во траење од пет години. 
      

Решавајќи по барањето за вонредно преиспитување на правосилната 
пресуда, поднесено од обвинетиот, Врховниот суд донел пресуда Квп. бр. 211/07, 
во која застанал на стојалиштето дека во конкретниот случај не се исполнети 
законските обележја на кривичното дело Убиство од членот 123 од КЗ. 
       

Поради ова, правосилната пресуда ја преиначил, за правилна примена на 
КЗ, така што дејствијата на постариот малолетник ги оквалификувал како кривично 
дело Убиство од небрежност од членот 126 од КЗ. 
      

Против оваа одлука на Советот на Врховниот суд, јавниот обвинител на РМ, 
подигнал Барање за заштита на законитоста Коз. бр. 3/08, во кое е наведено дека 
Советот на Врховниот суд, не можел, дејствијата опишани во изреката на 
првостепената пресуда, да ги подведе под поимот небрежност. Таков опис на 
битните елементи на кривичното дело од членот 126 од КЗ, во случајот не постојат 
и такви докази во текот на првостепената и второстепената постапка не се 
изведувани, ниту такво нешто е изведувано пред Советот на Врховниот суд, 
поради што се повредени одредбите од членот 355 ставот 1 точка 11 в.в. со 
членот 355 ставот 2 в.в. со членовите 415 и 408 ставот 1 и членот 409 од ЗКП.  
         

Општата седница на Врховниот суд, нашла дека барањето за заштита на 
законитоста е основано. 
        

Постои повреда на КЗ од членот 356 точка 4 од ЗКП, бидејќи во поглед на 
кривичното дело извршено од осудениот, постариот малолетник, што е предмет на 
обвинението е применет закон што не може да се примени. Тоа е сторено кога при 
преиначување на правосилната пресуда е прифатено дека дејствијата на 
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извршување не претставуваат кривично дело Убиство од членот 123 ставот 1 од 
КЗ, туку кривично дело Убиство од небрежност од членот 126 од КЗ. 
        

Општата седница укажува дека преиначувањето на правосилната пресуда 
така како што е направено со оспорената одлука, без да биде изменето 
предметното обвинение во смисла на членот 329 од ЗКП, со повикување и 
прифаќање на дел од изведените докази од првостепениот суд, има значење на 
ново обвинение, по кое не е спроведена постапка. Такво овластување во смисла 
на членовите од 411 до 415 од ЗКП, Советот на Врховниот суд, како суд кој е 
надлежен да одлучува по вонредни правни средства, нема во конкретната 
постапка по вонредно преиспитување на правосилната пресуда. 
        

Општата седница на Врховниот суд по увидот во списите по предметот 
констатира дека според законскиот основ по кој осудениот го заснова своето 
барање и ја оспорува нападната пресуда, Советот на Врховниот суд, навистина, 
немал овластување за таква измена. 
         

Истовремено, Општата седница, уважувајќи го барањето за заштита на 
законитоста, оспорената пресуда на Советот на Врховниот суд ја преиначи и 
барањето за вонредно преиспитување на правосилната пресуда поднесено против 
пресудите на Основниот и Апелациониот суд, го одби како неосновано 

                           
(Pресуdа на Врховен суd на РМ, Kзз. бр. 9/2008) 

 
* * * 

 
35. Акцентот на повредата на членот 6 ставот 1 од Европската конвенција за 
заштита на човековите права и основни слободи не се состои во тоа што 
вештачењето на афионскиот катран, што бил предмет на обвинението во тој 
процес, го направило Министерството за внатрешни работи, туку повредата 
се состои во тоа што во текот на целата кривична постапка одбраната 
сугерирала дека квалитетот на катранот не е таков за да би можел да се 
подведе под законското обележје на кривичното дело од членот 215 од КЗ, а 
судовите не овозможиле на тој катран да се изврши друго вештачење.  

 
Од образложението 

 
Со пресуда К. бр. 477/04, Основниот суд ги огласил за виновни обвинетиот 

И.Х. и Н.П. како соизвршители за кривично дело Неовластено производство и 
пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурзори од 
членот 215 ставот 2 в.в. со членот 22 од КЗ. На двајцата обвинети им изрекол, 
казна затвор, на првиот во траење од четири години и шест месеци, а на вториот 
од четири години и три месеци, истовремено, во согласност со ставот 6 на членот 
215, ја одзел, дрогата - хероинот од 500 грама и двете патнички возила. 
      

Против оваа пресуда, еден од обвинетите вложил жалби по сите основи, но 
суштината на жалбените причини биле упатени на доказот, вештачењето и 
писмениот наод и мислење на Министерството за внатрешни работи од Скопје 
бр.... Жалителите сметаат дека врз основа на овој доказ не може да се заснова 
пресудата, бидејќи е изведен спротивно на правилата од членот 256 ставот 1 од 
ЗКП (пречистен текст). Конкретно, вештачењето не е определено со писмена 
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наредба на судот туку го водело и направило МВР. На ваков начин бил повреден 
членот 6 од Европската конвенција за заштита на човековите права и основните 
слободи, странките во постапката не биле еднакви во оружјето. Потоа жалителот 
ја цитира пресудата на Европскиот суд за човекови права бр.17 995/02 од 5.4.2007 
година. 

 
РМ е членка на Советот на Европа и на тој начин Европската конвенција за 

заштита на човековите права е составен дел на правниот поредок на РМ. Во оваа 
смисла Врховниот суд на РМ прифати правни мислења дека оваа Конвенција 
непосредно се применува и за сите права и слободи кои се регулирани со 
Конвенцијата и чија заштита се остварува преку Европскиот суд за човекови права, 
судовите во РМ непосредно ги применуваат пресудите. Во согласност со 
одредбите од ЗКП, судовите во своите одлуки треба да се повикуваат на одлуките 
на Европскиот суд за човекови права затоа што тие претставуваат извор на 
правото. Значи, жалителот го имал тоа право да се повикува на пресудите на 
судот во Стразбур. Точно е тоа дека овој суд имајќи го пред себе да го реши 
случајот Стименов против РМ, ја донел пресудата од 5 април 2007 година. Со неа 
судот едногласно ја прогласил жалбата за основана и смета дека има повреда на 
членот 6 ставот 1 од Конвенцијата. Ако внимателно се прочита оцената на судот 
во Стразбур, акцентот на повредата на членот 6 ставот 1 од Конвенцијата не се 
состои во тоа што вештачењето на афионскиот катран што бил предмет на 
обвинението во тој процес, го направило МВР, туку повредата се состои во тоа 
што во текот на целата постапка одбраната во тој предмет сугерирала дека 
квалитетот на катранот не е таков за да би можел да се подведе под законското 
обележје на кривичното дело од членот 215 од КЗ. Судовите не овозможиле на тој 
катран да се изврши друго вештачење, туку само овозможиле вештото мислење од 
МВР, а како доказ поднесено од јавниот обвинител да биде ценето во доказната 
постапка, без да се изврши проверка на квалитетот на катранот. Тоа е суштината 
на оваа одлука на Судот во Стразбур. 
       

Горните факти и околности не се еднакви со она што се побива со 
поднесената жалба на еден од обвинетите. Доказот, вештачење на МВР што се 
наоѓа во списите во предметот од 26. 8. 2004 година, било достапно на противната 
страна, на одбраната, на обвинетите и нивните бранители и тие во ниеден момент 
не изразиле сомнение во тоа дека прашкастата материја со бруто - маса од 500 
грама, пакувана и испратена на вештачење, а пронајдена кај еден од обвинетите е 
хероин - дрога. Оваа прашкаста материја се наоѓала во МВР и одбраната можела 
во секој момент да побара таа повторно да се вештачи од друга институција, а тоа 
од обвинетите и нивните бранители не е побарано и затоа не е направено. 
Одовде, оцена на Апелациониот суд, е дека во конкретниот случај, нема повреда 
на членот 6 од Европската конвенција, а жалбата на обвинетиот е неоснована. 

 
                   (Pресуdа на Аpелационен суd Биtола, K.ж. бр. 232/2008)  

 
* * * 

 
36. Снимката обезбедена од безбедносна камера иако не е обезбедена со 
примена на посебни истражни мерки, истата не може да се подведе под 
членот 79 ставот 3 в.в. со ставот 1 од ЗКП, затоа што таа не претставува 
известување што во смисла на членот 142 од ЗКП, на Министерството за 
внатрешни работи го дале обвинетиот и лицата кои во согласност со 
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членовите 218, 219 и 236 ставот 1 од ЗКП, не можат да бидат сослушани во 
својство на сведок, се ослободени од должноста на сведочење или не можат 
да се повикаат во својство на вештаци. 
                                            

Од образложението 
 

Основниот суд со решение К. бр. 122/07 од 27. 3. 2008 година од списите на 
кривичниот предмет издвоил: еден компакт диск ЦД, доставен од ОЈО со 
обвинителниот предлог со снимка од безбедносна камера на зградата на Пошта и 
делови од записникот на страница 55 во делот на погледнување на снимките на 
компакт диск и записник од 19. 10. 2007 година, страница 2 во делот за повторно 
прегледување на снимките од камера и определил по правосилноста на 
решението, наведените списи и компакт дискот да се издвојат од предметот. 
     

Апелациониот суд со решение Кж. 292/08 од 12. 5. 2008 година, ја одбил 
жалбата на ОЈО и нападното решение на Основниот суд го потврдил. 
      

Јавниот обвинител на РМ, поднел барање за заштита на законитоста, 
поради повреда на одредбите од членот 79 ставот 3 в.в. со ставот 1 и членот 271 
ставот 3 од ЗКП, со предлог да се уважи барањето и да се укинат побиваните 
решенија. 
      

Врховниот суд на РМ, најде дека барањето за заштита на законитоста е 
основано. 
       

По наоѓањето на Врховниот суд, ваквата оцена на пониските судови е 
погрешна, неправилна и спротивна на содржината од членот 79 ставот 3 в.в. со 
ставот 1 од ЗКП. Во конкретниот случај не е спорно дека предметната снимка од 
безбедносната камера не е обезбедена со примена на посебни истражни мерки, но 
истата не може да се подведе под членот 79 ставот 3 в.в. со ставот 1 од ЗКП, 
бидејќи не претставува известување што во смисла на членот 142 од ЗКП на МВР 
ги дале обвинетиот и лицата кои во согласност со членовите 218, 219 и 236 ставот 
1 од ЗКП се јавуваат како лица кои не можат да бидат сослушани во својство на 
сведок, се ослободени од должноста да сведочат или не можат да се повикаат во 
својство на вештаци. 
      

По мислење на Врховниот суд, пониските судови погрешно го толкувале 
членот 79 ставот 3 од ЗКП, кога во известувањата предвидени со ставот 3 од овој 
член ги подвеле предметите, скиците, фотографии, извештаи, записници кои му се 
доставуваат на јавниот обвинител од страна на Министерството за внатрешни 
работи и дека во нив влегува и направената снимка од безбедносна камера, иако 
членот 79 ставот 3 од ЗКП е јасен, дека се однесува само на известувања кои на 
МВР се дадени од обвинетиот и лицата наведени во членовите 218 и 219 и 236 
ставот 1 од овој закон. Исто така, и покрај тоа што во случајот се работи за снимка 
која не е прибавена со примена на посебна истражна мерка, истата очигледно 
може да се користи во текот на постапката, поради што погрешно пониските 
судови постапиле кога истата заедно со дел од записниците за прегледување на 
снимката ги издвоиле од списите на предметот. 
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Ова од причини што снимката е направена со безбедносна камера, која 
законски е поставена на објект - пошта, од безбедносни причини, што значи 
снимањето не е противправно, поради што снимката обезбедена на ваков начин 
може да се користи како доказ во текот на судската постапка и врз неа да се 
темели судска одлука. 
       

Со одлуките на пониските судови сторена е повреда на членот 79 ставот 3 
в.в. со ставот 1 и членот 271 ставот 3 од ЗКП, од кои причини барањето за заштита 
на законитоста е уважено, а решенијата на пониските судови се укинуваат и 
предметот се враќа на првостепениот суд на повторно судење. 

                            
(Pресуdа на Врховен суd на РМ, Kзз. бр. 18/2008) 

 
* * * 

 
37. Преиначувањето на првостепената пресуда во делот на одлуката за 
казната, нема третман и карактер на утврдување на поинаква фактичка 
состојба, од страна на второстепениот суд, за што е неопходно изведување 
на нови докази. Напротив, второстепениот суд има овластување и 
ингеренции да интервенира во делот за одлуката за казната, без да одржи 
јавна седница. 
 

Од образложението 
 

Основниот суд со пресуда К. бр. 466/2007, петмината обвинети ги огласил 
за виновни за кривично дело Тешка телесна повреда од членот 131 ставот 1 в.в. со 
членот 22 од КЗ. На сите обвинети им изрекол алтернативна мерка - условна 
осуда, од кои на тројца обвинети утврдувајќи им казна затвор во траење од по 
една, година со рок на проверува од 2, а за двајца обвинети утврдувајќи казна 
затвор во траење од една година, со рок на проверување од една година. 
       

Апелациониот суд, делумно ја уважил жалбата на основниот јавен 
обвинител, и на тројца од обвинетите им изрекол ефективни казни затвор, во 
траење од по осум, шест и три месеци. 
         

Јавниот обвинител на РМ, подигнал барање за заштита на законитоста 
КОЗ. бр. 5/09, во кое наведува дека второстепениот суд, утврдил поинаква 
кривична одговорност само спрема тројца од обвинетите, со што ги повредил 
одредбите од ЗКП, на начин што иако утврдил дека решителните факти во 
првостепената пресуда се правилно утврдени, сепак, пресудата ја преиначил во 
делот за одлуката за кривичната санкција, без притоа да даде образложение и без 
да одржи јавна седница.  
        

Барањето за заштита на законитоста е неосновано. 
        

Во согласност со членот 363 од ЗКП, второстепениот суд донесува одлука 
во седница на советот или врз основа на одржан претрес. Според ставот 2 од 
истиот член, дали ќе одржи претрес одлучува второстепениот суд во седница на 
советот. 
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Во согласност со членот 364 ставот 1 од ЗКП, пред второстепениот суд ќе 
се одржи претрес само ако е потребно, поради погрешно или непотполно утврдена 
фактичка состојба да се изведат нови докази или да се повторат доказите веќе 
порано изведени и ако постојат оправдани причини предметот да не му се врати 
на првостепениот суд на повторен претрес. 
      

Во конкретниот случај, Врховниот суд констатира дека, второстепениот суд 
постапил правилно и не го повредил законот кога врз основа на веќе утврдената 
фактичка состојба, ја преиначил првостепената пресуда само во делот за казната 
со тројца од петмината обвинети. Имено, преиначувањето на првостепената 
пресуда во делот за одлуката за казната, нема третман и карактер на утврдување 
на поинаква фактичка состојба, за што да е неопходно изведување на нови докази. 
Напротив, второстепениот суд има овластување и ингеренции да интервенира во 
делот на одлуката за казната без да одржи јавна седница. 

                       
 (Pресуdа на Врховен суd на РМ, Kзз. 17/2009)  

 
* * * 

 
38. Првостепениот суд не сторил суштествена (релативна) повреда на 
одредбите од кривичната постапка од членот 381 ставот 2 в.в. со членот 271 
ставот 1 од ЗКП, кога го прифатил како доказ вештачењето на Институтот за 
судска медицина, изготвено врз основа на медицинска документација, а не со 
непосреден преглед на повредената. 
 

Од образложението 
 

Основниот суд по одржаниот главен претрес, обвинетите М. Д. и Н. Д, 
обвинети за кривично дело Трговија со малолетно лице од членот 418-г ставот 3 
в.в. со членот 22 од КЗ (за дејствија на овозможување на друг за користење на 
сексуални услуги) и Б. И. обвинет за кривично дело Трговија со малолетно лице од 
членот 418-г ставот 3 (за дејствија на користење на сексуални услуги), ги огласил 
за виновни и ги осудил секој посебно на казна затвор во траење од по осум години. 
      

Против оваа пресуда сите обвинети вложиле жалби по сите законски 
основи, а меѓу другите и за сторена суштествена повреда на одредбите од ЗКП од 
членот  381 ставот 2 в.в. со членот 271 ставот 1. 
      

 Жалбата е неоснована. 
       

Неоснован е жалбениот навод за сторена суштествена повреда на 
одредбите на кривичната постапка во која се наведува дека судот погрешил кога 
при донесувањето на обжалената пресуда, како доказ го извел вештачењето на 
Институтот за судска медицина кој според наводите на жалбата е изготвено 
спротивно на одредбите од членот 271 од ЗКП. 
      

Според оваа законска одредба, пропишано е дека вештачењето на 
телесните повреди, по правило, се врши со преглед на повредениот, а ако тоа не е 
можно или не е потребно, истото може да се изврши врз основа на медицинска 
документација или други податоци во списите. 
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Оттука, судот кога го прифатил вештачењето на Институтот за судска 
медицина изготвено врз основа на медицинска документација на Клиниката за 
гинекологија во Охрид и на Клиниката за гинекологија во Скопје, не ја повредил 
одредбата од членот 271 од ЗКП. Уште повеќе, сослушаните лекари специјалисти-
гинеколози што го вршеле прегледот над оштетената за да се изготви 
вештачењето, а и вештите лица од Институтот за судска медицина, укажуваат дека 
не е препорачливо да се врши преглед над оштетената за да се изготви 
вештачењето. Од друга страна, бидејќи е поминато повеќе време од повредата 
нема да се утврди истата состојба, како што е онаа констатирана во медицинската 
документација. Од овие причини, вештачењето изготвено од Институтот за судска 
медицина, по однос на видот на повредите на оштетеното дете и давањето 
одговор на прашањето дали таквата повреда може да биде нанесена со гранче, 
како што тврди одбраната е сосема јасно, без никакви дилеми дека не може да 
биде нанесена таква повреда како што тврдат обвинетите, со приказ на тоа како 
ваква повреда може да здобие дете на осумгодишна возраст. 

                           
 (Pресуdа на Аpелационен суd Сkоpје, KЖ. бр. 2275/08) 

 
* * * 

 
39. Исказите на сослушаните службени лица за нивното постапување во 
преткривичната постапка, во својство на свидетели, за нивните сознанија од 
објавените информативни разговори со граѓаните, се докази врз основа на 
кои не може да се заснова пресуда и претставува суштествена повреда на 
одредбите од ЗКП, од членот 381 ставот 1 точка 8. 
                                            

Од образложението 
 

Со пресуда К. бр. 251/08 Основниот суд, го огласил за виновен обвинетиот 
В.В. за кривично дело Неовластено производство и пуштање во промет на 
наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурзори од членот 215 ставот 1 од 
КЗ, и го осудил на казна затвор во траење од три месеци. 

 
Против оваа пресуда, обвинетиот вложил жалба поради суштествена 

повреда на одредбите од ЗКП, пресудата била заснова врз доказ врз кој во 
согласност со одредбите од овој закон, не може да се заснова пресуда. 
        

Жалбата е основана. 
        

Првостепениот суд коментирајќи ги утврдените околности, прифатил дека 
обвинетиот во текот на месец април 2008 година засадил семки од растението 
канабис, од кое изникнало една садница во висина од околу 30 сантиметри. Овој 
факт произлегува од самопризнанието на обвинетиот и исказите на свидетелите 
Ц. и М.  
      

Меѓутоа, од одбраната на обвинетиот не произлегува никакво 
самопризнание, додека, пак, распрашаните свидетели се службени лица од СВР, 
кој службено постапувале во предметот. Тие во своите искази дадени во текот на 
истрагата, потврдуваат дека обвинетиот им признал дека тој го засадил 
растението од радозналост. 
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Врз основа на искази на службени лица коишто службено постапувале во 
преткривичната постапка, за сознанија добиени од информативните разговори, не 
може да се заснова пресуда. Ова произлегува од членот 142 ставот 2 точка 11 од 
ЗКП (пречистен текст), каде е пропишано, дека кога МВР поднесува кривична 
пријава во неа не се внесува содржината на известувањата на граѓаните. За тоа, 
што им кажал обвинетиот во врска со садењето на растението канабис, нивните 
искази на овие околности не претставуваат доказ врз основа на кој може да се 
заснова пресуда. Овој важен факт е од особено значење за постоењето на 
предметното кривично дело и кривичната одговорност на обвинетиот. 
       

Од овие причини, првостепениот суд  сторил суштествена повреда  на 
одредбите од членот 381 ставот 1 точка 3 од ЗКП, од кои причини првостепената 
пресуда се укинува и предметот се враќа на повторно разгледување и 
одлучување. 

                     
(Решение на Аpелационен суd Биtола Kж. бр. 400/09)  

 
* * * 

 
40. Доставата на пресудата е уредно извршена на обвинетиот, во смисла на 
членот 118 ставот 3 од ЗКП, бидејќи на доставницата адресирана на 
обвинетиот, судскиот доставувач констатирал „лично е доставено на 9. 
7.2007 година, не сака да потпише“. 
                                                           

Од образложението 
 

Со обжаленото решение Основниот суд, барањето поднесено од 
обвинетиот за задолжување на претседателот на Кривичниот совет да донесе 
решение со кое да му биде извршена уредна достава на пресудата К. бр. 130/05, 
го отфрлил како недозволено. 
     

Жалбата е неоснована  
     

Првостепениот суд правилно утврдил дека барањето поднесено од 
осудениот е недозволено, поради тоа што според одредбите од ЗКП, 
претседателот на Кривичниот совет од членот 22 ставот 6 нема такви 
овластувања, ниту, пак, Кривичниот совет.  

 
По оценка на овој суд од увидот во списите кон предметот се утврди дека 

доставата на пресудата е уредно извршена т.е. се смета дека е уредно доставена 
на обвинетиот, во согласност со членот 119 ставот 3 од ЗКП, бидејќи на 
доставницата адресирана на обвинетиот, судскиот доставувач констатирал „лично 
е доставено на 9. 7. 2007 година, не сака да потпише”. Овој факт судскиот 
доставувач го потврдува и на записник од главниот претрес на 18. 8. 2007 година. 

             
(Решение на Аpелационен суd Шtиp, KСЖ. бр. 32/2008) 

 
 

* * * 
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41. Кога првостепениот суд својата ослободителна пресуда ја донел врз 
основа на членот 342 ставот 1 точка 1 од ЗКП (делото за кое се обвинува не е 
кривично дело според законот), а во образложението наведува дека истиот 
го ослободил од обвинение поради тоа што не се докажало дека тој сторил 
кривично дело, претставува суштествена повреда на одредбите од 
кривичната постапка од членот 355 ставот 1 точка 11 - дадените причини во 
образложението се нејасни и неразбирливи. 
 
                                               Од образложението 
 

Основниот суд со обжалената пресуда, обвинетиот го ослободил од 
обвинение за кривично дело Загрозување на безбедноста во сообраќајот од 
членот 297 ставот 3 в.в. со ставот 1 од КЗ, во согласност со членот 342 ставот 1 
точка 1 од ЗКП - делото за кое се обвинува не е кривично дело според законот. 
      

Против оваа пресуда основниот јавен обвинител вложил жалба, поради 
погрешно утврдена фактичка состојба. 

 
 Апелациониот суд, испитувајќи ја нападната пресуда по повод жалбата, а 

по службена должност во смисла на членот 361 ставот 1 точка 1 од ЗКП, 
нападната пресуда ја укинал и предметот го вратил на првостепениот суд на 
повторно разгледување. 
 

Првостепениот суд сторил суштествена повреда на одредбите на казнената 
постапка од членот 355 ставот 1 точка 11, која повреда се состои во тоа што 
изреката на првостепената пресуда е неразбирлива во поглед на основот за 
ослободување на обвинетиот од обвинение. Првостепениот суд пресудата ја 
донел и обвинетиот го ослободил од обвинение врз основа на членот 342 ставот 1 
точка 1 од ЗКП, за да наведува во образложението дека истиот го ослободува од 
обвинение поради тоа што не е докажано дека тој го сторил кривичното дело за 
кое се обвинува. Во тој поглед и дадените причини во образложението на 
првостепената пресуда се нејасни и неразбирливи, бидејќи, од една страна, 
произлегува дека обвинетиот се ослободува од обвинение бидејќи неговото 
дејствие не е кривично дело (членот 342 ставот 1 точка 1 од ЗКП), за да се наведе 
во образложението дека не е докажано дека тој е сторител на кривичното дело кое 
му се става на товар (членот 342 ставот 1 точка 3 од ЗКП). Од сето ова нејасно е 
дали обвинетиот е ослободен од обвинение поради недокажаност или поради тоа 
што неговото дејствие според законот не претставува кривично дело.  

 
                  (Решение на Аpелационен суd Шtиp, KЖ. бр. 469/08)  

 
 

* * * 
 
42. Поставениот бранител по службена должност, од страна на судот, во 
согласност со одредбите од членовите 66 и 67 од ЗКП, може да биде заменет 
само од судот, под услови и постапка пропишана со членот 68, а не со 
полномошно на поставениот бранител. 
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Од образложението 
                   

Со пресуда на Основниот суд, обвинетите С. К, И. А., Е. М; и А. А. биле 
огласени за виновни како соизвршители за кривично дело Тешка кражба од членот 
236 ставот 1 од КЗ, и осудени секој поединечно на казна зтвор во траење од по 
една година. 

Против оваа пресуда, само двајца од обвинетите вложиле жалба по сите 
жалбени основи. 
         

По повод жалбата, а во согласност со членот 393 ставот 1 точка 1 од ЗКП, 
Апелациониот суд, нашол дека е повредено правото на одбрана на обвинетите и ја 
укинал првостепената пресуда. 
          

Обвинетите се товарат за кривично дело за кое според законот е 
пропишана казна затвор од десет години, па во согласност со членот 66 точка 3 од 
ЗКП, по подигнатото обвинение, обвинетите задолжително треба да имаат 
бранител на главниот претрес. Од списите на предметот произлегува дека на 
тројцата обвинети, освен на обвинетиот Б. В., за бранител по службена должност 
им бил поставен адвокатот М. Ј.. Во списите на предметот се наоѓа полномошно 
со кое овој адвокат, го овластува адвокатот Е. Ј., да го заменува на главниот 
претрес по конкретниот кривичен предмет. 
 

ЗКП не познава полномошно со кое се заменува, самопоставениот 
бранител по службена должност. Во согласност со членот 64 ставот 1 од ЗКП, 
повеќе обвинети можат да имаат заеднички бранител, само ако тоа не е во 
спротивност со интересите на нивната одбрана.  

 
Проблемот не е во тоа што на тројцата обвинети им е поставен еден 

бранител, туку што бранителите сами си се поставуваат во постапката. Во оваа 
кривична постапка бранител е, и може да биде само поставениот бранител по 
службена должност, од страна на судот, адвокатот М. Ј. Тој нема право да 
поставува бранител, како што направил со т.н. полномошно за заменување. ЗКП, 
во членот 68 пропишува постапка за тоа, кога на место на поставениот бранител 
може да дојде друг бранител и што ако поставениот бранител не може да биде 
бранител. 
        

Вака, како што во конкретниот случај постапил поставениот бранител по 
службена должност, од страна на судот, го повредил правото на одбрана на 
обвинетиот. Во фазата на подготвување на главниот претрес обвинетиот имал 
поставено бранител по службена должност, а во наредната фаза на постапката 
самите бранители се посетуваат еден со друг, со што го повредиле правото на 
одбрана на обвинетиот и целата постапка ја направиле незаконска. 

                
(Решение на Аpелационен суd Биtола, KЖ. 162/2009) 

 
 

* * * 
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43. Против решението на Кривичниот совет (членот 22 ставот 2), со кое 
одлучил дека нема место за преземање на предложеното истражно дејство 
од страна на странките, не е дозволена посебна жалба. 
 

Од образложението 
 

Основното јавно обвинителство поднело барање за спроведување на 
истрага Ко. бр. 761/07, против З.З., поради постоење на основано сомнение дека 
сторил кривично дело Тешки дела против општата сигурност од членот 292 ставот 
2 в.в. со членот 288 ставот 2 од КЗ. 
         

Во текот на истрагата јавниот обвинител предложил на истражниот судија 
да се определи вештачење (определено истражно дејствие), од страна на вешто 
лице од областа на заштита при работа, за утврдување на причинската врска 
помеѓу пропустите на осомничените и настанатата последица - смрт на 
оштетениот. 
         

Постапувајќи во согласност со членот 170 ставот 1 од ЗКП, истражниот 
судија, не се согласил со ваквиот предлог на јавниот обвинител и побарал за тоа 
да одлучи Кривичниот совет (членот 22 ставот 6 од ЗКП), кој го донел решението 
Кс. бр. 27/08, со кое одлучил дека нема место за преземање на предложеното 
истражно дејствие од страна на јавниот обвинител. 
        

Против ова решение јавниот обвинител поднел жалба. 
        

Жалбата не е дозволена 
         

Во согласност со членот 408 ставот 2 од ЗКП (пречистен текст), против 
решенијата на советот донесени пред и во текот на истрагата не е дозволена 
посебна жалба. Од овие причини, од страна на Апелациониот суд, истата е 
отфрлена како недозволена, а нападнатото решение е потврдено. 

 
(Решение на Аpелационен суd Шtиp, Kсж. бр. 23/08) 

 
* * * 

 
44. Првостепениот суд сторил суштествена повреда на одредбите од 
кривичната постапка од членот 355 ставот 2 в.в. со членот 435 ставот 2 од 
ЗКП, кога на одржаниот претрес донел решение со кое го укинал притворот 
на обвинетиот, а притоа не го сослушал присутниот јавен обвинител, кој го 
застапувал обвинителниот акт. 
 

Од образложението 
 

Истражниот судија на Основниот суд донел решение Ки. бр. 113/08, со кое 
против обвинетиот за кривично дело Силување од членот 186 ставот 1 в.в. со 
членот 19 од КЗ, определил мерка притвор во траење од 30 дена. Притворот е 
продолжен со решение на Кривичниот совет Кс. бр. 118/08, до завршување на 
главниот претрес. По одржаниот главен претрес на 13. 10. 2008 година, против 
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обвинетиот донесена е осудителна пресуда, казна затвор во траење од две 
години, а судот донел посебно решение К. бр. 264/08, со кое го укинал притворот. 
      

Против ова решение основниот јавен обвинител поднел жалба, поради 
суштествени повреди на одредбите од ЗКП. 
        

Апелациониот суд, жалбата ја уважил, а нападнатото решение за 
укинувањето на мерката притвор, го укинал. Основани се жалбените наводи за 
сторена суштествена повреда на одредбите на кривичната постапка од членот 355 
ставот 2 в.в. со членот 345 ставот 5 од ЗКП. 
         

На одржаниот претрес, кога е донесено обжаленото решени со кое е укинат 
притворот на обвинетиот, не е сослушан јавниот обвинител, а постапката се води 
по негово барање (кривичното дело се гони по службена должност). 
Првостепениот суд пред донесувањето на ова решение бил должен во врска со 
укинувањето или евентуалното продолжување на притворот против обвинетиот, во 
согласност со членот 353 ставот 2 в.в. со ставот 5 на овој член да го сослуша 
јавниот обвинител кога постапката се води по негово барање, меѓутоа не го сторил 
тоа, што е од влијание за законско и правилно донесување на одлуката. 
                                 

(Решение на Аpелационен суd Шtиp, KСЖ. бр. 73/08) 
 

* * * 
 

45. Жалбата поднесена од бранителот на малолетниот сторител на кривично 
дело, кој поднел писмено барање за нејзино повлекување, до донесување на 
одлука на второстепениот суд, во кое време обвинетиот станал полнолетен, 
се отфрла како недозволена. 
 

Од образложението 
 

Основниот суд со пресуда Км. бр. 69/2008 од 21. 10. 2008 година, 
малолетникот С.Д. го огласил за виновен за сторено кривично дело Разбојништво 
од членот 237 ставот 3 в.в. со ставот 1 и в.в. со членот 19 од КЗ и го осудил на 
казна малолетнички затвор во траење од три години. 
       

Против оваа пресуда бранителот  на малолетникот вложил жалба. 
      

Малолетникот, на ден 20. 1. 2009 година (пред донесувањето на одлуката 
на Второстепениот суд), поднел барање со кое изјавува дека ја повлекува жалбата 
– се откажува, од веќе изјавената жалба од страна на неговиот бранител. 
       

Малолетникот С. Д. е роден на 1. 9. 1990 година. Пресудата, Советот за 
малолетници на Основниот суд Км. бр. 69/2008, ја донел на 21.10. 2008 година што 
значи во време на донесувањето на пресудата, малолетникот веќе станал 
полнолетен. На 20. 1. 2009 година на денот на поднесување на барањето за 
повлекувањето на жалбата, малолетникот наполнил 18 години 4 месеци и 19 дена. 
Во членот 400 од ЗКП (пречистен текст) помеѓу другото е пропишано, дека 
жалбата ќе се отфрли со решение како недозволена, ако лицето се откажало од 
изјавената жалба. Во согласност со членот 378 ставот 1 од ЗКП, до донесувањето 
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на одлуката на второстепениот суд, обвинетиот може да се откаже од веќе 
изјавена жалба од негова страна или од неговиот бранител. 
 

Врз основа на овие одредби од ЗКП, како и тоа дека малолетникот со 
поднесокот од 20. 1. 2009 година. ја повлекол, се откажал од жалбата и истиот во 
времето на повлекување на жалбата е полнолетен, истата се отфрли како 
недозволена. 

                    
 (Решение на Аpелациониоt суd во Шtиp, KЖМ. бр. 3/2008) 

 
* * * 

 
46. Првостепениот суд кој во скратена постапка, донел пресуда во отсуство 
на обвинетиот за кој немал доказ дека е уредно поканет, го повредил правото 
на одбрана на обвинетиот да се произнесе по наводите на поднесениот 
обвинителен предлог, со што сторил суштествена повреда на одредбите од 
кривичната постапка членот 381 ставот 2 в.в. со членот 454 ставот 4 од ЗКП 
(пречистен текст). 

                                                    
Од образложението 

 
Со пресуда К. бр. 573/08, првостепениот суд, обвинетиот В. В., го огласил за 

виновен за кривично дело Загрозување на безбедноста на сообраќајот од членот 
297 ставот 3 в.в. со ставот 1 од КЗ, за кое му изрекол алтернативна мерка, условна 
осуда со која му утврдил казна затвор во траење од два месеца, која нема да се 
изврши доколку обвинетиот во временски период од една година не стори ново 
кривично дело. 
            

Против оваа пресуда обвинетиот вложил жалба, поради суштествена 
повреда на одредбите од ЗКП од членот 381 ставот 2 в.в. со членот 454 ставот 4 
(пречистен текст). 
           

Жалбата е основана 
           

Основани се жалбените наводи на жалителот по основ на сторена 
суштестевна повреда на одредбите од кривичната постапка во смисла на членот 
381 ставот 2 в.в. со членот 454 ставот 4 од ЗКП. 
            

Во членот 454 ставот 4 од ЗКП (пречистен текст) е пропишано дека доколку 
обвинетиот не дојде на главен претрес иако уредно е повикан или, пак, поканата 
не можела да се врачи поради непријавување на судот на промена на адресата 
или престојувалиштето, судот може да одлучи главниот претрес да се одржи и во 
негово отсуство, ако оцени дека присуството на обвинетиот не е нужно. 
             

Ваквата законска можност за судење во отсуство (во скратена постапка) е 
пропишана под услов, обвинетиот уредно да е повикан или поканата не можела да 
се врачи, кога има промена на адреса или престојувалиште на обвинетиот, а 
истите уредно не се пријавени до судот, а дури потоа ако се исполнети некои од 
овие услови, судот да оцени дека присуството на обвинетиот не е нужно.  
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            Во конкретниот случај од списите во предметот се констатира дека 
обвинетиот не дошол на закажаниот главен претрес на 17. 11. 2008 година а нема 
доказ дека истиот бил уредно поканет, а не се работи за случај на промена на 
адреса или престојувалиште на обвинетиот кој уредно не се пријавил на судот. 
 
          Првостепениот суд со донесената пресуда во отсуство на обвинетиот, за кој 
нема доказ дека е уредно поканет, го повредил правото на одбрана на обвинетиот 
на главниот претрес и иако истата е од релативен карактер таа е од релевантно 
значање за донесување на законите и правилна одлука. 
 

         (Решение на Аpелационен суd Шtиp, Kж. бр. 825/08) 
 

* * * 
 
47. Првостепениот суд сторил суштествена повреда на одредбите од членот 
381 ставот 1 точка 9 од ЗКП - пречекорено обвинение, кога извршил правна 
преквалификација од кривично дело Предизвикување општа опасност од 
членот 288 ставот 1 од КЗ, во кривично дело Загрозување на сигурноста од 
членот 144 ставот 1 од КЗ. 
                                            

Од образложението 
 

Основното јавно обвинителство поднело обвинителен акт Ко. бр. 649/07 
против обвинетиот за кривично дело предизвикување опша опасност од членот 
288 ставот 1 од КЗ.  
     

По одржаниот главен претрес Основниот суд обвинетиот го огласил за 
виновен за кривично дело Загрозување на сигурноста од членот 144 ставот 1 од КЗ 
и му изрекол условна осуда, утврдувајќи му казна затвор во траење од три месеци 
чие извршување го одложил за една година. 
     

Против оваа пресуда вложиле жалба, јавниот обвинител и обвинетиот. 
Јавниот обвинител, наведува дека во случајот, судот го пречекорил обвинението 
во смисла на членот 381 ставот 1 точка 9 од ЗКП. Додека, пак, обвинетиот ја 
напаѓа пресудата поради погрешно утврдена фактичка состојба и повреда на 
материјалното право. 
      

Апелациониот суд, жалбите ги уважил, а нападната пресуда ја укинал и 
предметот го вратил на повторно разгледување и одлучување. 
         

Првостепениот суд, донесувајќи ја пресудата направил суштествена 
повреда на одредбите од кривичната постапка од членот 381 ставот 1 точка 9, во 
врска со членот 364 ставот 1 од ЗКП, односно го пречекорил обвинението. 
       

Со обвинителниот акт, обвинетиот се товари, дека сторил кривично дело 
Предизвикување општа опасност од членот 288 ставот 1 од КЗ, на начин што на 
17.11.2007 година, со пиштолот што го имал испукал еден куршум, предизвикувајќи 
значителна опасност за животот и телото на луѓето. Овде во близина се наоѓале 
лицата Р. Н. и В. Н.. 
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Наспроти ваквото обвинение, првостепениот суд донел пресуда со која 
обвинетиот го огласил за виновен за кривично дело Загрозување на сигурноста од 
членот 144 ставот 1 од КЗ. Со ова, судот не само  што не го решил обвинението, 
туку додал обележја во изреката за да потоа утврди вина за кривично дело од 
членот 144 ставот 1, за кое нема обвинение. Ова, значи дека во случајот, не 
извршил правна оценка на делото, туку го пречекорил обвинението. 

 
Кривичното дело Предизвикување на општа опасност од членот 288 ставот 

1 од КЗ е дело на апстрактно загрозување на животот и телото на луѓето со 
експлозија, а тоа е експлозивот содржан во куршумот на пиштолот, со кој пукал 
обвинетиот. За ова дело постоело обвинение. Кривичното дело Загрозување на 
сигурноста од членот 144, е загрозување на животот и телото со конкретна 
сериозна закана, дека ќе се нападне врз животот и телото. Анализата на 
законското битие на ова кривично дело покажува, дека тоа е дело на конкретна 
загрозеност со зборови или други дејствија, и се гони по приватна тужба. Се 
работи за различни дела, а не за истородни, со различни описи на дејствија кои не 
трпат мешање на едното со другото. 

 
               (Решение на Аpелационен суd Биtола, Kж. бр. 382/2008) 

 
* * * 

 
48. Записникот за претрес на дом и други простории, составен од страна на 
МВР, за извршен претрес во кој не се наведени двајца сведоци кои требало 
да присуствуваат при претресот, и без нивен потпис, е доказ врз кој не може 
да се заснова една судска пресуда во смисла на членот 15 ставот 2 од ЗКП. 
                                                 

Од образложението 
 
 Со пресуда на Основниот суд К. бр. 505/06 обвинетиот е огласен за виновен 
за кривично дело недозволиво производство и пуштање во промет на наркотични 
дроги, психотропни супстанции и прекурзори од член 215 став 1 од КЗ и осуден на 
казна затвор во траење од по осум месеци. 
 
 Со пресуда на Апелациониот суд жалбата на обвинетиот е одбиена како 
неоснована, нападнатата првостепена пресуда е потврдена. 
 
 До Врховниот суд на РМ, обвинетиот поднел барање за вонредно 
преиспитување на правосилната судска пресуда, во која наведува дека 
правосилната пресуда е заснована врз доказ врз којшто не може да се заснова 
една правосилна пресуда, тоа е записникот за извршен претрес на дом и други 
простории, со оглед дека истиот бил составен без присуство и потпис на двајца 
полнолетни граѓани во својство на сведоци. 
  

Врховниот суд оценил дека барањето е основано. 
  

Овластувањата на службените лица во МВР да извршуваат работи на 
претресување на дом или други простории потенцијално претставува значително 
ограничување на слободата на поединецот, поради што арбитрерното 
практикување на ваквото овластување може да добие третман на значително 
загрозување на човековите слободи и права, поради што е неопходно потребно 
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почитување на законски пропишаниот начин на негово спроведување и 
обезбедување на гаранции од можни злоупотреби. 
 
            Имајќи ја предвид одредбата од членот 202 од ЗПП со која се пропишани 
дејствијата на овластените службени лица на МВР при вршење на претрес на дом 
и други простории, во случајот во прашање е доведена законитоста на извршеното 
истражно дејствие од страна на овластените службени лица при вршењето на 
претрес во домот на осудениот.  
 
 Врховниот суд констатира дека преземените дејствија од страна на 
овластените службени лица на МВР при извршениот претрес на домот на 
обвинетиот не се во согласност со содржината на законските одредби со кои се 
регулирани условите и начинот на постапувањето на овластените службени лица 
при извршување на работите при претресување на дом и други простории.  
 

Записникот за претрес на дом и други простории составен на 4. 3. 2006 
година, не е составен во согласност со одредбите од членот 202 од ЗКП, затоа што 
во истиот не се наведени двајца сведоци кои требало да присуствуваат при 
претресот и истиот записник не е потпишан од двајца сведоци. Ова записникот го 
прави манлив и неподобен доказ, врз него да се заснова една судска пресуда, врз 
основа на членот 15 ставот 2 од Законот за кривичната постапка. 
 

       (Pресуdа на Врховен суd на РМ, KВP бр. 83/2008) 
  

* * * 
 

49. Судот не може да одржи главен претрес во отсуство на обвинетиот, во 
смила на членот 316 ставот 3 од ЗКП (пречистен текст), кога нема доказ дека 
обвинетиот се дал во бегство или е недостапен на државните органи и ако за 
тоа нема предлог од страна на овластениот тужител.  
 

Од образложението 
 
 Основниот суд со пресуда К. бр. 2647/07, ги огласил за виновни, прво- 
обвинетиот во отсуство М. С. и второобвинетиот С. Р., за кривично дело Тешка 
кражба од членот 236 ставот 1 точка 1 в.в. со членот 22 од КЗ и ги осудил, 
првообвинетиот на казна затвор во траење од две години, а второобвинетиот во 
траење од една година.  
 
 Против оваа пресуда по сите жалбени основи вложиле жалба и двајцата 
обвинети. Посебно првообвинетиот наведува дека првостепениот суд сторил 
суштествена повреда на одредбите од ЗКП, бидејќи главниот претрес го одржал во 
негово отсуство, а затоа не биле исполнети законските претпоставки од членот 316 
и ставовите 3 и 4 од ЗКП.  
 
 Апелациониот суд жалбите ги оценил како основани, а нападната пресуда 
ја укинал и предметот го вратил на повторно разгледување и одлучување. 
 
 Според членот 316 ставот 3 од ЗКП, на обвинетиот може да му се суди во 
отсуство само ако е во бегство или инаку не им е достапен на државните органи, а 
постојат особено важни причини да му се суди иако е отсутен. Во ставот 4 од овој 
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член е пропишано, дека решението за судење во отсуство на обвинетиот го 
донесува Советот по предлог на тужителот. 
 
 Од списите во предметот произлегува дека првостепениот суд се обидел да 
обезбеди присуство на првообвинетиот на главниот претрес, преку полициската 
станица со наредба за присилно доведување на истиот. На записникот од 6. 6. 
2007 година, судот констатирал дека првообвинетиот не е стражарно приведен и 
претресот го одложил за 5. 9. 2007 година. На записник за одржан претрес од 5. 9. 
2007 година, судот констатирал дека првообвинетиот не е стражарно приведен, но 
во списите на предметот не е приложена наредбата за стражарното приведување. 
На истиот записник, судот со решение одлучил претресот да се одржи во отсуство 
на првообвинетиот, бидејќи истиот е недостапен, без да прибави доказ дека 
обвинетиот е недостапен на државните органи, а ниту, пак, за судење во отсуство 
имал предлог од застапникот на обвинетиот, во согласност со членот 316 ставот 4 
од ЗКП. 
 
 Во оваа смисла првостепениот суд немал услови за одржување на главен 
претрес во отсуство на првообвинетиот во смисла на членот 316 ставовите 3 и 4 
од ЗКП, затоа што немал докази дека обвинетиот се дал во бегство или е 
недостапен на државните органи, а постоеле и важни причини да му се суди во 
отсуство, ниту, пак, имал предлог во тој правец од страна на овластениот тужител, 
односно застапникот на обвинението. 
 

      (Решение на Аpелационен суd Сkоpје, KЖ бр.135/08) 
 

* * * 
 
50. Судот не може да му изрече мерка за безбедност на обвинетиот 
Задолжително лекување на алкохоличари и наркомани по членот 65 од КЗ, 
без за тоа да изврши  вештачење во конкретниот предмет. 

 
Од образложението 

 
 Со пресуда на Основниот суд К. бр. 84/08, обвинетиот е огласен за виновен 
за кривично дело Тешка кражба во членот 236 ставот 1 точка 1 од КЗ и осуден на 
казна затвор во траење од една година. Врз основа на членот 65 од КЗ на 
обвинетиот му е изречена и мерка за безбедност Задолжително лекување на 
алкохоличари и наркомани која ќе се извршува во Болницата за душевни болести 
во Демир Хисар, при што е определено дека времето поминато во установата  ќе 
му се засметува во изречената казна затвор. 
 
 Против оваа пресуда обвинетиот поднел жалба по сите законски основи 
посебно наведувајќи дека судот не направил вештачење за здравствената 
состојба на обвинетиот.   
 
  Апелациониот суд жалбата на обвинетиот ја уважил како основана, а 
нападнатата пресуда ја укинал и предметот го вратил на повторно разгледување и 
одлучување. 
 



 65

 Основани се жалбените наводи дека при донесувањето на својата пресуда, 
првостепениот суд сторил суштествена повреда на одредбите од ЗКП во смисла 
на членот 381 ставот 1 точка 8 од ЗКП. Правилно во жалбата се укажува дека 
првостепениот суд не можел да му изрече мерка за безбедност Задолжително 
лекување, алкохоличари и наркомани, без за тоа да изврши комплетно 
вештачење. Вештачењето што во конкретниот предмет го користел првостепениот 
суд, заради економичност, како што наведува во своето образложение, не е доказ 
врз кој може да се заснова пресуда. За состојбата на обвинетиот во време на 
сторувањето на кривичното дело и за оцената дали треба да му се изрече ваква 
мерка, судот бил должен да изврши вештачење и тоа посебно за конкретниот 
предмет. Во никој случај не можело да биде искористено вештачењето од другиот 
предмет за сторени кривични дела од страна на обвинетиот во 2005 година. 
Несомнено, дека состојбата на обвинетиот  во време на вештачење по предметот 
К. бр. 161/05 била една, а сосема друга во време на сторувањето на кривичното 
дело во конкретниот предмет, во 2007 година, затоа што се работи за временска 
дистанца од 2 години. Од друга страна, по претходно изречената мерка за 
безбедност во претходниот предмет, обвинетиот се наоѓал во Болница за душевни 
болести во Демир Хисар, така што и не може да се претпостави каква е неговата 
сегашна состојба, за да може повторно да му се изрече ваква мерка. Доколку тој е 
излекуван или е при крај на лекувањето, мерката по првиот предмет не е целосно 
извршена. Од овие причини се поставува и прашањето дали и во конкретниот 
кривичен правен предмет, воопшто ќе има потреба на повторно изрекување на 
ваква мерка за безбедност. 
 

    (Решение на Аpелационен суd Биtола, KЖ  бр. 569/2008) 
 

* * * 
 
51. Вештачењето на Институтот за судска медицина за телесните повреди  на 
оштетената изготвено врз основа на медицинската документација на 
Клиниката за гинекологија во Охрид и Клиниката за гинекологија во Скопје, 
без непосреден преглед над повредената е доказ врз којшто може да се 
заснова судска пресуда. 

 
Од образложението 

 
Основниот суд со пресуда КОК бр. 27/08 двајцата обвинети како 

соизвршители ги огласил за виновни за кривично дело Трговија со малолетно лице 
по членот 418-г ставот 3 в.в. со членот 22 од КЗ и ги осудил секој поединечно на 
казна затвор во траење од по осум години. 

 
Против оваа пресуда  обвинетите по сите жалбени основи поднеле жалба. 

Како еден од жалбените основи е дека вештачењето од страна на Институтот за 
судска медицина, врз основа на која се заснова судската пресуда, не било 
извршено врз основа на непосреден преглед на повредената и дека истото е 
спротивно на членот 271 од ЗКП. 

 
Апелациониот суд жалбата ја одбил како неоснована, а нападната пресуда 

ја потврдил. 
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Неоснован е жалбениот навод за сторена суштествена повреда на 
одредбите од ЗКП, во кое се наведува дека судот погрешил кога при донесувањето 
на првостепената пресуда, како доказ го извел вештачењето на Институтот за 
судска медицина кое, според наводите во жалбата, е изготвено спротивно на 
одредбите од членот 271 од ЗКП. 

 
Со оваа законска одредба пропишано е дека вештачењето на телесните 

повреди по правилно се врши со преглед на повредениот, а ако тоа не е можно 
или не е потребно, истото може да се изврши врз основа на медицинската 
документација или други податоци во списите. Од овде, судот кога го прифатил 
вештачењето на Институтот за судска медицина изготвено врз основа на 
медицинската документација на Клиниката за гинекологија во Охрид и на 
Клиниката за гинекологија во Скопје, не ја повредил одредбата од членот 271 од 
ЗКП. Од изјавите на сослушаните специјалисти и гинеколози што го извршиле 
прегледот над оштетената, како и од вештите лица од Институтот за судска 
медицина се укажува дека не е препорачливо да се врши преглед над оштетената 
за да се изготви вештачење. Од друга страна, бидејќи е поминато повеќе време од 
повредата нема да се утврди истата состојба, како онаа што е констатирана во 
медицинската документација. Од овие причини, вештачењето изготвено од 
Институтот за судска медицина, по однос на видот на повредите на оштетеното 
дете и давањето на одговорот на прашањето, дали таквата повреда може да биде 
нанесена од гранче, како што тврди одбраната е сосема јасно, без никакви 
дилеми, дека не може да биде нанесена таква повреда како што наведуваат 
обвинетите, со особен приказ дека ваква повреда не може да здобие дете на 8 -
годишна возраст. 

 
         (Pресуdа на Аpелационен суd Сkоpје,  KЖ  бр. 2275/08)  

 
* * * 

 
52. Доколку со кривичното дело постојат оштетени, во изреката на пресудата 
мора точно да се назначат имињата и презимињата на сите оштетени и 
никакви прилози во оваа насока не можат да бидат составен дел на 
пресудата. 

  
Од образложението  

 
Со пресуда К. бр. 110/2002 Основниот суд, обвинетата ја огласил за 

виновна за едно продолжено кривично дело Измама по членот 247 ставот 4 в.в. со 
ставот 1 и во врска со членот 45 од КЗ и осудил на казна затвор во траење од 
четири години и шест месеци.  

 
 Против првостепената пресуда обвинетата вложила жалба по сите 

законски основи, меѓу другото наведувајќи дека во обжалената пресуда од страна 
на Првостепениот суд во изреката поименично не се наведени лицата коишто се 
оштетени со кривичното дело, но само е наведено дека ги довела во заблуда 
оштетените наведени по решението на стечајниот совет при Основниот суд СТ бр. 
156/97 од 20. 1. 1998 година.  

 
Апелациониот суд жалбата ја оценил како основана, а нападнатата пресуда 

ја укинал и предметот го вратил на повторно разгледување и одлучување. 
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Изреката на пресудата е извршен наслов. Во членот 37 4 од ЗКП (пречистен 

текст) пропишано е што треба да содржи изреката на пресудата, а во членот 369 
од ЗКП пропишано е што треба да содржи пресудата со која обвинетиот се 
огласува за виновен. Ова значи дека во изреката на пресудата мора да се 
назначат точно имињата и презимињата на сите оштетени и никакви прилози не 
можат да бидат составен дел на пресудата. Со тоа што, судот во изреката на 
пресудата се повикува на прилог, а не го наведува поединечно секој од 
оштетените што сторил повреда од членот 371 ставот 1 точка 11 од ЗКП. Со право 
се укажува во жалбата на обвинетата дека првостепениот суд морало да ги 
сослуша сите наведени штедачи од списокот број 1, кои можат да се јават пред 
судот, за да непосредно преку распит се утврди: дали сакаат кривично да се гони 
или пак не претрпеле штета, или пак дали се намирени и не бараат оштета од 
нејзе, туку од државата или оштета од штедилницата. 

 
Првостепениот суд бил должен да секој од оштетените доколку е можно и е 

достапен да го сослуша со цел да утврди на кој начин секој од нив е доведен во 
заблуда и дали има претрпено штета и од кого е таа штета, затоа што дали некој е 
измамен или не е увреден е лично, субјективно чувство. Од овие причини судот не 
може паушално да се произнесува за сите наведени лица во списокот број 1 дека 
се оштетени и измамени затоа што од увидот во списите во предметот има изјави 
на оштетени сведоци коишто изјавуваат дека не се чувствуваат измамени и 
оштетени. 

 
      (Решение на Аpелационен суd Биtола, KЖ  бр. 371/2008) 

 
* * * 

 
53. Судот може да ја заснова својата одлука само на оние докази кои ги извел 
на главниот претрес, а не и врз докази коишто се изведени во друга постапка, 
без оглед што таа е водена пред истиот суд. 

 
Од образложението 

 
Со пресуда К. бр. 409/07 Основниот суд го огласил за виновен обвинетиот 

за кривично дело Неовластено производство и пуштање во промет на наркотични 
дроги, психотропни супстанции и прекурзори по членот 215 ставот 1 в.в. со членот 
45 од КЗ и го осудил на казна затвор во траење од една година. 

 
Против оваа пресуда обвинетиот вложил жалба поради суштествени 

повреди на одредбата од ЗКП од членот 381 ставот 1 точките 8 и 11. 
Апелациониот суд оценил дека жалбата на обвинетиот е основана, истата ја 
уважил, а нападнатата пресуда на Основниот суд ја укинал и предметот го вратил 
на повторно разгледување и одлучување. 

 
Основано се укажува дека првостепената пресуда исклучително се заснова 

на исказот на лицето Т.К. којшто е сослушан на записник КРИ. бр. 44/07 каде овој 
сведок бил сослушан во врска со водена истрага за друго лице, а не за сега 
обвинетиот. Точно е дека овој сведок е сослушан и на главен претрес на кој дава 
сосема различен исказ од оној даден во претходно цитираниот записник, којшто 
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првостепениот суд го извел како доказ и го ценел при утврдувањето на 
решителниот факт, за тоа дека обвинетиот му продал дрога на сведокот Т.К. во 
четири наврати во месец август 2007 година. Постапувајќи на ваков начин 
првостепениот суд ја сторил суштествената повреда по членот 371 ставот 1 точка 
8 од ЗКП, бидејќи својата одлука  може да ја заснова само на оние докази кои ги 
извел на главниот претрес, а не и на оние кои што се изведени во друга постапка, 
иако таа е водена во истиот суд. 

 
(Решение на Аpелационен суd Биtола, KЖ бр. 418/2008)  

 
* * * 

 
54. Решението за продолжување на мерката притвор, мора да содржи 
образложение на причините и околностите од кои произлегува основаноста 
на некоја од законските основи, на кој се повикува судот во таквото решение. 

 
Од образложението 

 
Со обжаленото решение Основниот суд К. бр. 66/08, притворот определен 

спрема обвинетиот, за продолжено кривично дело Примање поткуп од членот 357 
ставот 1 в.в. со членот 45 од КЗ, определен со решение на истражниот судија Ки. 
бр. 206/07, продолжен со решение на кривичниот совет Кс, бр. 4/08, бил 
продолжен уште за 30 дена. 

 
Против ваквото решение обвинетиот вложил жалба поради суштествени 

повреди на одредбите од ЗКП, наведувајќи дака судот не дава образложение на 
околностите, поради кој ја продолжил мерката притвор, а постојат и други 
кумулативни мерки во смисла на членот 188 од ЗКП. Апелациониот суд оценил 
дека жалбата е основана и дека првостепениот суд сторил суштествена повреда 
на одредбите од ЗКП, во смисла на членот 381 ставот 1 точка 11. 

 
Решението не содржи причини за решителните факти по однос на 

особеноста за продолжувањето на притворот од страна на Кривичниот совет 
поради опасност од бегство, па нападнатото решение го укинал и обвинетиот 
веднаш го пуштил на слобода. 
 

Од списите во предметот, овој суд не утврди постоење на ниедна околност 
за опасност од бегство на обвинетиот. Покрај тоа, при одлучувањето овој суд ги 
имаше предвид и околностите дека обвинетиот е семеен човек, татко на едно дете 
кој живее во С.. Каде се наоѓа и неговиот имот и смета дека поради постоење на 
овие околности, неосновано е да се очекува дека обвинетиот би се дал во бегство. 
           

Иако од страна на овој суд, веќе еднаш беше укинато решението на 
Кривичниот совет со укажување, дека првостепениот суд треба да утврди дали 
постојат околности за опасност од бегство на обвинетиот и при повторното 
одлучување кривичниот совет не ги утврдил овие околности. 
                       

(Решение на Аpелационен суd Шtиp, Kсж. бр. 9/2008) 
 

* * * 
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55. Второстепениот суд, сторил суштествена повреда на одредбите од 
членот 355 ставот 1 точка 9 од ЗКП, кога го изменил обвинението кое било 
предмет на одлучување, кога во состојба на правилно утврдените факти од 
страна на првостепениот суд, спроведувањето на лекувањето врз 
оштетениот, правно го преквалификувал од евентуална умисла во 
небрежност. 
 

Од образложението 
 
Основниот суд со пресуда К. бр.168/2000, обвинетиот за кривично дело 

Тешки дела против здравјето на луѓето од членот 217 ставот 1 во врска со членот 
207 ставот 1 од КЗ, во согласност со членот 342 точка 3 од ЗКП, бидејќи не се 
докажало дека го сторил делото, го ослободил од обвинение. 
       

Против оваа пресуда јавниот обвинител вложил жалба. 
       

Апелациониот суд, како второстепен суд, одржал претрес во смисла на 
членот 363 од ЗКП и донел пресуда Кж. бр. 824/2006, со која жалбата на јавниот 
обвинител делумно ја уважил, а по службена должност првостепената пресуда ја 
преиначил, така што спрема обвинетиот во согласност со членот 341 ставот 1 
точка 6 од ЗКП го одбил обвинението за кривично дело Тешки дела против 
здравјето на луѓето од членот 217 ставот 3 в.в. со членот 207 ставот 3 од КЗ. 
Апелациониот суд правно ги квалификувал дејствијата на обвинетиот, како делото 
да е сторено од небрежност, па утврдил дека настапила апсолутна застареност на 
кривичното гонење, во согласност со членот 108 ставот 6 од КЗ. 
        

Против оваа пресуда вишиот јавен обвинител вложил жалба, а одговор на 
жалбата поднел обвинетиот. 
         

Врховниот суд на РМ, на одржаната седница на советот во трет степен, ја 
уважил жалбата на вишиот јавен обвинител, и ја преиначил второстепената 
пресуда, на начин што обвинетиот го огласил за виновен за кривично дело Тешки 
дела против здравјето на луѓето од членот 217 ставот 1 в.в. со членот 207 ставот 1 
од КЗ, и го осудил на казна затвор во траење од една година. 
        

Врховниот суд наоѓа дека второстепениот суд сторил повреда на членот 
357 од ЗКП, кога утврдил и прифатил поинаква фактичка состојба, која ја 
образложил со опис дека обвинетиот, како лекар-хирург не бил свесен за начинот 
на кој го лекувал пациентот и дека поради тоа може да дојде до загрозување на 
неговото здравје, иако според карактеристиките на повредата и своите лични 
својства можел да биде свесен за таа можност, па применил очигледно неподобен 
начин на лекување. 
       

Со ваквиот став, второстепениот суд, сторил повреда на одредбите од 
членот 355 ставот 1 точка 9 од ЗКП. Го изменил обвинението (членот 338 од ЗКП) 
кое било предмет на одлучување на првостепениот суд. На вака изменетото 
обвинение, второстепениот суд сторил повреда на членот 356 ставот 1 точка 4 од 
ЗКП, во поглед на кривичното дело кое било предмет на обвинението, применил 
закон што не може да се примени. 
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Неприфатливо за Врховниот суд и погрешен е заклучокот на 
второстепениот суд, кога во состојба на правилно утврдени решителни факти од 
првостепениот суд, спроведувањето на лекувањето врз оштетениот правно го 
квалификувал, како небрежност.  
        

Како неспорно пониските судови утврдиле дека лекувањето не течело 
нормално. Имено, во краток рок по интервенцијата се појавиле силни болки, 
внатрешна температура, помодрување на прстите, односно здравствената 
состојба на оштетениот значително се влошила. Поради ваквата состојба 
пациентот барал интервенција од обвинетиот за надминување на лошата состојба. 
      

Исто така, неспорно е утврдено дека по настанатото влошување на 
здравствената состојба, обвинетиот извршил само корекција на гипсот, а дури 
наредниот ден во вечерните часови, откако болките на оштетениот биле 
неподносливи, го извадил гипсот и го препратил оштетениот на лекарска 
интервенција во Клиничкиот центар. 
      

Според ваквите неспорни решителни факти, Врховниот суд констатира, 
дека пониските судови морале да прифатат, дека обвинетиот во својство на лекар 
специјалист-хирург, отстапил од општоприфатените правила за лекување на 
отворена фрактура. Обвинетиот бил должен, после интервенцијата - наместување 
на скршеницата со имобилизација со гипс да остави прозорче од кое би можел да 
ја следи состојбата на раната, а по покачената температура морал веднаш да 
интервенира и неодложно да го извади гипсот.  
      

Оттука, Апелациониот суд погрешил кога прифатил небрежност во 
постапувањето на обвинетиот, односно дека истиот не бил свесен дека со 
преземениот начин на лекување може да дојде до забранетата последица иако 
според околностите и своите лични својства бил должен и можел да биде свесен 
за таа околност. 
  

Напротив, од сите изведени докази произлегува дека обвинетиот како 
лекар-специјалист грубо го повредил начинот на лекување, бидејќи бил свесен 
дека поради неговото сторување и несторување може да настапи штетна 
последица, но се согласил со нејзиното настапување, истиот сторил кривично дело 
Тешки дела против здравјето на луѓето од членот 217 ставот 1 в.в. со членот 207 
ставот 1 од КЗ. 

 
(Pресуdа на Врховниоt суd на РМ  ВKЖ  бр. 3/2008) 
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I. ГРАЃАНСКО ПРАВО 
 
1. СОПСТВЕНИЧКО-ПРАВНИ ОДНОСИ 
 
 
56. Со преземање градежни дејствија на својот плац надвор од добиеното 
градежно одобрение, со кои се изведува градба со која се затвора 
прозорецот и се засенува соседовата куќа, соседот ја вознемирува 
сопственоста на својот сосед па затоа основано е задолжен да престане и да 
се воздржува од преземање дејствија со кои ја вознемирува сопственоста на 
соседот и да го отстрани изграденото.   
 

Од образложението 
 

Апелациониот суд во Штип ја разгледа жалбата и останатите списи во 
предметот, ја испита побиваната пресуда во смисол на членот 354 од ЗПП, па 
најде дека: 

 
Жалбата е неоснована. 
 
Првостепениот суд утврдил дека тужениот добил одобрение за градба со 

кое му се одобрувало да изврши реконструкција на индивидуалната станбена 
зграда на наведената адреса, придржувајќи се на одобрениот технички проект и 
отпочнал со градбата на приземјето и катот на куќата. Судот утврдил дека во 
делот за којшто се однесува проектот и за кој постои градежно одобрение 
тужениот се придржувал кон градежната документација, додека во делот кој 
граничи со куќата на тужителот, на парцелата врз која не била предвидена 
доградба, од негова страна биле направени отстапки од градежното одобрение и 
бесправно биле изградени скалила и приземје со плоча. Од страна на куќата на 
тужителот постоеле анкери за столбови коишто не смеат да бидат продолжени, 
бидејќи истите не се во согласност со градежното одобрение. Со ваквото 
отстапување плочата дошла до височина на прозорецот од куќата на тужителот и 
делумно го затворила истиот, а тужениот се приближил до прозорецот на 
растојание од 60 см со 1 м со што и била вознемирена сопственоста на куќата на 
тужителот. Со вака преземните градежни работи судот утврдил дека не е 
навлезено во парцелата на тужителот, но секоја понатамошна градба и градежни 
работи било во височина, било во широчина ќе доведат до нарушување на 
функцијата на куќата на тужителот и истата ќе биде засенета од доградбата и 
нема да има светлина од јужната страна. Доколку тужените би продолжиле со 
градбата надвор од предвидениот проект и одобрението за градба, судот утврдил 
дека би дошло до целосно затворање на прозорецот од куќата на тужителот и би 
се намалила нејзината функција. 

 
Како резултат на правилно и целосно утврдената фактичка состојба 

првостепениот суд правилно го применил материјалното право кога ја донел 
побиваната пресуда и го задолжил тужениот да престане и да се воздржува од 
опишаните дејствија со кои ја вознемирува сопственоста на тужителот. Со членот 
161 ставот 1 од ЗСДСП е предвидено дека: „Ако во остварувањето на правото 
трето лице го вознемирува сопственикот или претпоставениот сопственик на друг 
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начин, а не со одземање на стварта, сопственикот, односно претпоставениот 
сопственик може со тужба да бара да престане со тоа вознемирување“. 

 
Бидејќи од изведените докази првостепениот суд неспорно утврдил дека со 

преземените градежни дејствија од страна на тужениот - изградените скали и 
плоча со димензии во широчина и должина, поконкретно, наведени во изреката на 
побиваната пресуда, надвор од добиеното градежно одобрение, тој на тужителот 
му ја вознемирил сопственоста на куќата на тој начин што делумно му го затворил 
прозорецот од куќата, а посебно имајќи го предвид при одлучувањето фактот, дека 
со преземање на дополнителни градежни работи, било во височина, било во 
широчина, ќе дојде до намалување на функцијата на куќата на тужителот и истата 
засенета од доградбата нема да има светлина од јужната страна, по мислење на 
овој суд првостепениот суд правилно а во согласност со погорецитираната 
законска одредба од ЗСДСП одлучил задолжувајќи ги тужените да престанат со 
таквото вознемирување и во рок од 15 дена од денот на приемот на пресудата да 
ги отстранат изградените скали и плоча. 

 
Од погореизнесеното а во согласност со членот 357 од ЗПП, жалбата на 

тужениот е одбиена како неоснована и е потврдена првостепената  
 

(Pресуdа на Аpелациониоt суd Шtиp, GЖ. бр. 115/09 оd 16. 4. 2009 gоd.) 
 

* * * 
 

57. Несовесниот владетел на недвижност, без оглед на долгото траење на 
владението, не може да стекне право на сопственост врз недвижноста по 
основа на одржувачка. 

 
Од образложението 

 
Апелациониот суд во Штип ја разгледа жалбата и останатите списи во 

предметот, ја испита побиваната пресуда во смисол на членот 354 од ЗПП, па 
најде дека: 
 

Жалбата е неоснована. 
 
Првостепениот суд правилно одлучил кога го одбил тужбеното барање на 

тужителите да се утврди дека тужениот по основ на купопродажба и по основ на 
одржувачка имаат право на заедничко користење на разликата од досудените 344 
м2 до 358 м2, односно за површина од 14 м2, која ги опфака бетонските скалила. 
Од изведените докази во текот на доказната постапка првостепениот суд неспорно 
утврдил дека спорните 14 м2 ги владеат тужителите, но оваа површина не била 
предмет на мегусебниот писмен договор за купопродажба од 1972 година, ниту, 
пак, договорните страни имале волја овие бетонски скалила да бидат продадени 
на тужителите и за таа површина од 14 м2 не била платена купопродажна цена. 
Бидејќи тужителите ги владеат овие 14 м2, тие се несовесни држатели на оваа 
површина бидејќи знаеле дека оваа површина не била опфатена со договорот за 
купопродажба од 1972 година, поради што истите немаат законски услови да се 
стекнат по пат на одржувачка со право на сопственост на оваа површина. 
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Поради тоа, неоснован е жалбениот навод на жалителот дека 
првостепениот суд погрешно го применил материјалното право при донесувањето 
на побиваниот дел од нападната пресуда па следуваше жалбата да биде одбиена 
како неоснована и да се потврди првостепената пресуда во согласност со членот 
357 од ЗПП. 
 

(Pресуdа на Аpелациониоt суd Шtиp GЖ. бр. 445/09 оd 15. 5. 2009 gоd.) 
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2. ПРАВО НА КОРИСТЕЊЕ ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ 
 
 
58. На национализирано градежно неизградено земјиште не може да се 
стекнува право на сопственост со одржувачка.  
 

Од образложението 
  

Апелациониот суд Скопје, по извршениот увид во списите кон предметот, 
обжалената пресуда, наводите од жалбата и одговорот на жалбата, најде дека: 
   

Жалбата е основана. 
  

Имено, од изведените и ценети докази во текот на постапката 
првостепениот суд утврдил дека тужителот со тужените во 1982 година склучил, 
прво, устен договор, а потоа на 17. 6. 1986 година скучил и писмен договор со кој 
тужителот од тужените купил 300 м2 од КП. бр…. пат за М. според Пл. бр…. за 
цена од 250 тогашни динари. Овој договор во целост бил реализиран, цената била 
платена а недвижноста му е предадена во владение на тужителот во 1982 година. 
Според новиот премер судот утврдил дека наведената парцела одговара на дел 
од КП. бр…КО Г. Б. која е со вкупна површина од 4.351 м2 според Ил. бр…. за КО 
Г. Б. а тужените од истата имаат секој поодделно 849/4351 идеален дел 
сопственост.  
   

Со оглед на утврдените решителни факти, првостепениот суд го применил 
материјалното право одлучувајќи како во изреката на обжалената пресуда и 
наоѓајки дека тужителот врз основа на писмен договор за купопродажба склучен на 
17. 6. 1986 година со тужените З. и М. З. од С. се стекнал со право на сопственост 
на градежно неизградено земјиште во површина од 300/4351 идеален 
сосопственички дел или реален дел од 300 м2 од КП. бр…. за КО Г. Б. на ул …С. е 
со наведените мери и граници, со образложение дека во согласност со членот 112 
ставот 1 и членот 124 ставот 2 од ЗСДСП тужителот има право на сопственост на 
недвижноста. 
   

Меѓутоа, по оцена на овој суд, а како основано се укажува и во изјавената 
жалба првостепениот суд погрешно го применил материјалното право кога 
одлучил како во изреката на обжалената пресуда. 
   

Имено, по оцена на овој суд иако договорот од 17. 6. 1986 година бил 
склучен во писмена форма и целосно реализиран помеѓу договорните странки, 
имајќи предвид дека овој договор е склучен спротивно на императивниот пропис и 
тоа на одредбата од членот 19 ставот 1 од Законот за градежно земјиште 
(„Службен весник на СРМ“ бр.10/79...71/96) во согласност со кој правата од членот 
15 ставот 1 и од членот 17 ставот 1 од овој закон поранешниот сопственик може да 
ги пренесе само на брачниот другар, потомците, посвоениците, родителите и 
посвоителите, кои тие права не може да ги пренесат со правна работа на други 
лица, па произлегува дека на договорот од 17. 6. 1986 година не може да му се 
признае правно дејство на договор за промет на недвижност. Ова од причина што 
договорот има за предмет промет на земјиште кое било национализирано - надвор 
од правниот промет во моментот на склучување, па произлегува дека е 
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неосновано тужбеното барање на тужителот за утврдување право на сопственост 
на земјиштето на кое се однесува договорот и обврската на тужените да му го 
признаат тоа право на сопственост и да трпат промена во катастарските 
евиденции.    

 
Што значи во конкретниот случај се работи за апсолутно ништовен договор 

во смисла на членот 95 од ЗОО и од таков договор тужителот не може да 
остварува права.  
   

По однос на утврденото од страна на првостепениот суд дека тужителот врз 
основа на членот 124 ставот 2 од ЗСДСП има право на сопственост на 
недвижноста по пат на одржувачка, овој суд наоѓа дека е погрешно, од причина 
што на национализирано земјиште не може да се стекнува сопственост со 
одржувачка.  
   

Од напред изнесените причини во смисла на членот 361 ставот 1 точка 4 од 
ЗПП следуваше жалбата да се усвои, а првостепената пресуда да се преиначи и 
тужбеното барање на тужителот да се одбие како неосновано, како се одлучи во 
изреката на пресудата. 
   

Во согласност со членовите 158 и 160 ставот 2 од ЗПП овој суд одлучи 
секоја странка да ги сноси своите трошоци по постапката, со оглед дека од страна 
на тужените не се предјавени трошоци по постапката. 
  

(Pресуdа на Аpелационен суd Сkоpје GЖ. бр. 2932/09) 
 

* * * 
 
59. Доколку национализираното градежно земјиште не е трансформирано, 
односно приватизирано, со судска пресуда не може да се утврди право на 
сопственост на тоа земјиште на сопственикот на градбата, при што треба да 
се има предвид околноста дали сопственикот на градбата објектите ги 
изградил надвор од градежно-техничката документација. 
  

Од образложението 
 

Овој суд ги разгледа списите по предметот, ја испита побиваната пресуда 
во границите на овластувањата од членот 354 од ЗПП и најде дека: 

 
Жалбата е основана. 

 
Основани се жалбените наводи за сторени суштествени повреди на 

одредбите од парничната постапка од членот 343 ставот 2 точка 13 од ЗПП бидејќи 
првостепениот суд не ги утврдил решителните факти нужни за правилно и 
законско разрешување на овој спор.  
  

Од утврдената фактичка состојба првостепениот суд заклучува дека 
тужбеното барање е основано, односно дека тужителот врз основа на договор за 
купопродажба од второтужениот АД Г… купил градежен објект во површина од 135 
м2, а во согласност со членот 3 од Законот за градежно земјиште, изграденото 
градежно земјиште е градежно земјиште на кое е изграден објект од траен 
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карактер, во согласност со закон и земјиштето што служи за редовна употреба на 
објектот. Невозможно било ваков вид урбан градежен објект да функционира без 
сопствено дворно место и со купување на објектот заради неговото 
функционирање како градежен објект, тужителот го купил земјиштето под објект 
заедно со дворното место неопходно за неговата редовна употреба. 

 
По наоѓање на овој суд првостепениот суд со ваквото одлучување поради 

погрешна примена на материјалното право нецелосно ја утврдил фактичката 
состојба. Имено, основано во жалбите се укажува дека во побиваната пресуда 
нема причини за решителните факти, тие што се дадени не се разбирливи поради 
што истата со сигурност не може да се испита. Пред сè, тоа се состои на 
неутврдениот решителен факт за тоа по кој основ тужителот се стекнал со право 
на сопственост на објектот во површина од 202 м2 и помошниот објект во 
површина од 12 м2 како и право на сопственост на дворно место од 278 м2 при 
утврдена состојба дека во согласност со договорот за купопродажба тужителот 
купил само објект со површина од 135 м2, а од доказите приложени кон списите на 
предметот произлегува дека станува збор за национализирано градежно 
неизградено земјиште, дека во согласност со одобрението за урбани и санациони 
мерки од 3. 2. 2004 година, на тужителот му било одобрено само да изврши урбано 
санациони мерки на настрешница, а не и изградба на објект индустриска хала со 
магацин во површина од 337 м2. При ваква состојба не е јасно по кој основ 
второтужениот е задолжен да трпи признавање на право на сопственост на 
тужителот за нешто што не го купил и не платил, ниту, пак, е носител на правото 
на сопственост на парцелите на кои се изградени овие објекти. 

 
Од напред изнесеното недвосмислено произлегува дека првостепениот суд 

при одлучувањето воопшто ја немал предвид градежно - техничката документација 
за новоизградените објекти кои тужителот дополнително ги има изградено надвор 
од она што го купил со договорот за купопродажба и уште повеќе признава право 
на сопственост на земјиште под зградата и земјиште кое служи за редовна 
употреба на изградените објекти без да има предвид дека таквото земјиште се 
води на име на РМ, дека истото е национализирано, односно не е трансформирано 
и приватизирано за да се признае сопственост.  

 
Поради изнесените причини следуваше жалбите на тужените да се уважат, 

побиваната пресуда да се укине и предметот да се врати на првостепениот суд на 
повторно судење.  

 
При повторното судење првостепениот суд ќе треба да ги има предвид 

изнесените забелешки и укажувања и со повторно изведување на порано 
изведените докази, со сигурност да го утврди материјално - правниот режим што 
важел во време на настанување на овој материјално правен однос, а посебно 
правниот статус на спорното земјиште и изградените објекти, индустриска хала и 
магацини, условите, начинот и постапката за легализирање на вака изградените 
објекти, да испитува и утврдува факти и околности релевантни за изведување на 
заклучоци, дали во овој случај при неспорен факт дека тужителот купил објект во 
површина од 135 м2, а без градежно техничка документација за останатите објекти 
кои дополнително ги изградил може да бара сопственост по основ на договорот за 
купопродажба. Судот да ги има предвид и сите други наводи на тужените по однос 
на статусот на спорното земјиште и бараната заштита што се дава на бесправно 
изградени објекти со оглед на тоа што легализација на градба може да се изврши 



 78

во друга постапка, а дотогаш тужителот ќе има право на заштита спрема тужените, 
која му припаѓа на сопственик онака како што предвидува одредбата од членот 121 
од ЗСДСП. 
 

(Решение на Аpелационен суd Биtола, Gж. бр. 3366/2008) 
 

* * * 
 
60. Ништовен е договорот за продажба на градежно неизградено земјиште во 
државна сопственост, со кој поранешниот сопственик го продал земјиштето 
на купувачот после 13. 9. 2001 година, како ден на влегувањето во сила на 
Законот за градежно земјиште од 2001 година. 
 

Од образложението 
 

Жалбaтa е основанa 
 

Врз основа на изведените докази првостепениот суд утврдил дека 
тужителот Д. К. со М. В. на ден 15. 8. 2001 година, склучиле преддоговор за 
купопродажба на недвижност. Тужителот при склучувањето на договорот на М. му 
дал 200 германски марки капар, а подоцна е исплатен и остатокот од вкупната 
цена од 1200 германски марки. Преддоговорот бил заверен кај нотар Ч. И. од 
Кочани под УЗПР. бр. 1959 на ден 27. 9. 2001 година, врз основа на склучениот 
преддоговор, составен е договор за купопродажба мегу продавачот М. В., а како 
купувачи се наведени децата на тужителот М. и В.. Заверка на потписите на овој 
договор не е извршена. Предмет на купопродажба и во преддоговорот и во 
договорот била недвижност на КП. бр. 16243 во м.в. „Црница“ во пов. од 340 м2, и 
на Кп. бр. 1648 во м.в.„Црница“ со пов. од 659 м2. Овие недвижности биле 
евидентирани во имотен лист бр. 3117 за КО – Кочани, а во корист на М. В. било 
запишано право на користење, а не право на сопственост и истата претставувала 
неизградено градежно земјиште. 

 
На вака утврдената фактичка состојба првостепениот суд погрешно го 

применил материјалното право кога го уважил тужбеното барање на тужителот на 
што и жалителот основано укажува во жалбата. 

 
На ден 4. 7. 2001 година, донесен е Законот за градежно земјиште 

(„Службен весник на РМ“ бр. 53/01) а истиот започна да се применува од 13. 9. 
2001 година, од кога почнал да се применува и ЗСДСП („Службен весник на РМ“ 
бр. 18/01). До тој датум според дотогашните прописи градежното земјиште беше во 
државна сопственост, а физичките и правните лица остваруваат право на 
користење или како поранешни сопственици или како лица на кои тоа право им е 
дадено за изградба на објекти. Со влегувањето во сила на Законот за градежно 
земјиште („Службен весник на РМ“ бр. 53/01) правото на користење на градежно 
земјиште во сопственост на државата престанува и се отстранува од правниот 
режим во РМ. 

 
Со членот 49 од Законот за градежно земјиште предвидено е носителите на 

правото на користење на градежно земјиште да стекнат право на сопственост под 
услови, начин и постапка утврдена со тој закон. 
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Со членот 50 од истиот закон е предвидено корисниците на градежното 
земјиште, кои се поранешни сопственици на истото, да го трансформираат своето 
право на користење во право на сопственост во соодветна постапка уредена со 
закон, а останатите корисници правото на користење можат да го трансформираат 
во право на долготраен закуп. Законот за градежно земјиште не предвидува 
постоење на право на користење на градежно земјиште туку трансформација на 
веќе стекнатото право на користење во право на сопственост или закуп и тоа само 
за лица кои го стекнале тоа право до влегувањето во сила на Законот за градежно 
земјиште, 13. 9. 2001 година. Според ова, претходно стекнатото право на 
користење не може да биде предмет на промет односно на купопродажба после 
13. 9. 2001 година. 

 
Имајќи го предвид изнесеното Апелациониот суд смета дека во моментот 

кога е склучен договорот за купопродажба - 27. 9. 2001 година, странките не 
можеле да склучуваат договор со кој ќе го пренесуваат правото на користење на 
градежно земјиште бидејќи во согласност со членот 39 од ЗОО се работи за 
недозволен предмет на обврска. Покрај ова во членот 1 од Договорот за 
купопродажба е наведено дека предмет на продажба е недвижност, а во членот 4 
дека купувачите врз основа на тој договор ќе го запишат правото на сопственост. 
Тужената е носител на право на користење, не на право на сопственост па поради 
тоа склучениот договор е спротивен на законот. Во членот 95 од ЗОО предвидено 
е дека „договорот кој не е во согласност со Уставот, законите и добрите обичаи е 
ништавен, ако целта на повреденото правило не упатува на некоја друга санкција 
или ако со Законот во определениот случај не е предвидено нешто друго“. Имајќи 
го предвид изнесеното, Апелациониот суд во согласност со членот 361 од ЗПП ја 
преиначи побиваната одлука и го одби тужбеното барање на тужителот како 
неосновано. 
 

(Pресуdа на Аpелационен суd Шtиp, GЖ. бр. 1366/07) 
 

* * * 
  
61. Купувачот кој на јавно наддавање во стечајна постапка купил објекти 
изградени на земјиште на кое стечајниот должник имал право на користење, 
со купувањето на објектите стекнува и право на користење на земјиштето кое 
служи за редовна употреба на објектите. 
 

Од образложението 
  
Овој суд, решавајќи по жалбата ги разгледа списите во предметот, па по 

оцена на истите, испитувајќи ја пресудата во границите на овластувањата од 
членот 354 од ЗПП, најде дека: 

 
Жалбата е неоснована. 
 
Од изведените докази, првостепениот суд утврдил дека тужителот како 

најповолен понудувач купил недвижен имот од ТД Т. Е. АД во стечај К., врз Одлука 
на Собрание на доверители на ТД Т. Е. АД во стечај К. од 1. 12. 2006 година и 
Одлука на одбор на доверители од 16. 1. 2007 година за впаричување на имот на 
продавачот во стечајна постапка на Основниот суд во Прилеп СТ. бр. 252/04, преку 
јавно наддавање одржано на 7. 2. 2007 година на кое тужителот како најповолен 
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понувудач го купил предметниот имот на должникот за износ од 2.072.000,00 
денари.  

 
Од друга страна, земјиштето на кое биле изградени објектите и земјиштето 

кое му било за редовна употреба на објектите останало во сопственост на РМ и 
тужителот имал само право на користење на земјиштето, а кое право требало да 
му го признае тужениот. Од наодот на вештото лице била утврдена 
местоположбата и габаритната површина на предметните објекти, потоа 
катастарските парцели на кои тие се наоѓале и јавните документи во кои биле 
евидентирани. Исто така, од дописот од 26. 6. 2008 година од Т. – О. Од К. до Д. П. 
на РМ за подрачја П. и К. бил утврден историјатот за сопственоста на предметната 
недвижност од кој може да се забележи дека целиот имот којшто е предмет на 
спорот бил евидентиран на РМ, а како корисници се јавувале повеќе субјекти, меѓу 
кои и правниот претходник на тужителот и сега тужителот. Од вака утврдената 
фактичка состојба првостепениот суд му го уважил тужбеното барање на 
тужителот притоа повикувајќи се на одредбите од членот 112 ставот 1 и членот 
116 од ЗСДСП. 

 
Неосновани се жалбените наводи на тужениот дека на страната на 

тужениот немало пасивна легитимација, а по однос на барањето за утврдување на 
корисничкото право на земјиштето, истото тужителот требало да си го утврди во 
управна постапка. Во согласност со членот 112 ставот 1 од ЗСДСП, право на 
сопственост се стекнува според закон врз основа на правна работа и со 
наследување. 

  
Во конкретниот случај, иако било утврдено дека правниот претходник на 

тужителот бил корисник на предметниот имот, но за истиот не поседувал имотни 
листови за сопственост, од приложената техничка документација за наведените 
парцели, како и од решенијата за доделување на градежно неизградено земјиште 
за локации за урбанистичка согласност и за одобрување на градба, се констатира 
дека тужителот имал легално право на градење на објектите и право на 
признавање и утврдување на сопственост. Што се однесува до автобуската 
станица која, исто така, е дел од предметните објекти, од распитот на вештото 
лице судот утврдил дека, истата бил стар објект па во согласност со членот 143 
ставот 1 од Законот за градење било предвидено дека, за објектите изградени до 
15. 2. 1968 година се смета дека се изградени со одобрение за градба, така што со 
примена на овој член истите се стекнале со статус на легални објекти иако биле 
изградени без одобрение за градење. 

  
Во согласност со членот 116 од ЗСДСП, сопственик на земјиште 

предвидено со закон или врз основа на закон за градежни објекти, стекнува право 
на сопственсот и на градежниот објект кој го изградил на земјиштето во согласност 
со градежните прописи и со запишувањето на правото во јавните книги за 
запишување на правата на недвижностите. Градителот на градежниот објект со 
согласност на сопственикот на земјиштето стекнува сопственост врз објектот. 

  
Бидејќи во конкретниот случај земјиштето е во сопственост на РМ а, од 

друга страна, изградените објекти од сите изведени докази неспорно произлегува 
дека се сопственост на тужителот, во согласност со погорецитираните законски 
одредби од ЗСДСП, произлегува дека тужителот има правен интерес да се стекне 
со право на користење на земјиштето. Дека овој суд спаѓа во судска надлежност 
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произлегува од одредбите од членот 1 од ЗПП, според кој судот, и покрај другото 
одлучува и за имотни и други граѓанско правни односи помеѓу физичките и 
правните лица.  

  
Поради тоа, а во согласност со членот 357 од ЗПП, жалбата на тужената 

РМ е одбиена како неоснована и е потврдена обжалената пресуда.  
 
 Во согласност со членот 160 точка 1 од ЗПП, на тужителот му следуваат 

второстепени трошоци за состав на одговор на жалба во износ од 4.680.00 денари, 
а кои трошоци се во согласност со адвокатската тарифа. 

 
(Pресуdа на Аpелационен суd Биtола, TЗС 746/09)  
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3. ОБЛИГАЦИОНО - ПРАВНИ ОДНОСИ 
 
 
а) Dејсtво на обврсkиtе и засtареносt 
 
 
62. Застарено е тужбеното барање ако, во прометот на стоки и услуги, 
поминале три години од настапување на обврската за враќање на примените 
за заем на парични средства, без оглед на тоа што договорот за заем во кој 
заемодавецот не е банка, е именуван како договор за кредит. 
  

Од образложението 
 

Жалбaтa е неоснованa. 
 

Врз основа на изведените и правилно ценети докази првостепениот суд 
правилно и целосно ја утврдил фактичката состојба. Правилно е утврдено дека на 
ден 11. 4. 1994 година, бил склучен договор помеѓу тужениот, односно неговиот 
правен претходник АА и ББ претходник на тужителот. Со овој договор било 
договорено на тужениот да му се овозможи заем во износ од 100.000 германски 
марки за зголемување на неговиот машински парк, при што рокот на враќање бил 
до 15. 10. 1994 година, Од страна на претходникот на тужениот не е извршено 
плаќање на долгот. Тужбата по оваа постапка е поднесена на ден 23. 11. 1998 
година, по завршувањето на претходно спроведената стечајна постапка за чие 
време побарувањето на тужителот не е утврдено ниту, пак, тој завел спор. Од 
паѓањето во доцнење на тужениот 15. 10. 1994 година, до денот на поднесување 
на тужбата 23. 11. 1998 година, по завршувањето на претходно спроведената 
стечајна постапка врз тужителот, за кое време побарувањето на тужителот не е 
утврдено ниту, пак, тој завел спор. Од паѓањето во доцнење на тужениот 15. 10. 
1994 година, до денот на поднесувањето на тужбата 23. 11. 1998 година, има 
поминато четири години и еден месец со што е настапено застареност во поглед 
на побарувањето на тужителот. 

 
Неосновани се жалбените наводи на жалителот за погрешно и нецелосно 

утврдена фактичка состојба. Сите овие факти се утврдени врз основа на 
писмените докази приложени кон списите кон предметот Апелациониот суд смета 
дека толкувањето на судот по однос на карактерот на договорот, заем или кредит, 
е прашање на примена на материјалното право. 

 
На правилно утврдената фактичка состојба, првостепениот суд правилно го 

применил материјалното право, па истакнатите жалбени наводи во таа насока се 
неосновани. Во членот 374 од ЗОО („Службен лист на СФРЈ“ бр. 29/77 со измените 
и дополнувањата) предвидено е дека меѓусебните побарувања на општествените 
правни лица од договорите во прометот на стоки и услуги застаруваат за три 
години. Во конкретниот случај првостепениот суд правилно прифатил дека помеѓу 
странките е склучен договор за заем и за обврските во тој договор е предвиден рок 
за застареност од 3 години. Неоснован е жалбениот навод истакнат во жалбата 
дека во конкретниот случај се работи за договор за кредит и тој договор странките 
така и го насловиле. Во членот 1065 од ЗОО предвидено е дека кредитот 
претставува договор со кој банката става на располагање определен износ на 
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парични средства. Со одредбите што го регулираат договорот за кредит од 
членовите од 1065 до 1068 од ЗОО не е предвидена можноста, правно лице кое не 
е банка да склучува договор за кредит, па склучениот договор помегу претходникот 
на тужителот и тужениот има карактер на договор за заем што е регулиран во 
членовите од 557 до 566 од ЗОО. Во конкретниот случај се работи за наменски 
заем при кој е договорено и плаќање на камата. Во членот 20 од ЗОО предвидено 
е дека учесниците можат својот облигационен однос да го уредат поинаку, отколку 
што е определено со овој закон, ако од одделна одредба на овој закон или од 
нејзината смисла не произлегува нешто друго. Во конкретниот случај 
првостепениот суд правилно ги применил цитираните законски одредби кога 
прифатил дека во конкретниот случај се работи за договор за заем иако странките 
го насловиле како кредит, бидејќи во членот 557 со кој е даден поимот на заемот и 
членот 1065 со кој е даден поимот за кредит, предвидуваат дека кредит може да 
даде само банка и не е допуштена можност странките поинаку да ги уредат тие 
прашања. Правилно е применет членот 374 од ЗОО кога е одбиено тужбеното 
барање на тужителот бидејќи од започнувањето на течењето на застареност до 
поднесување на тужбата поминал временски период подолг од три години. 
 

(Pресуdа на Аpелационен суd Шtиp, ССЖ. бр. 107/06) 
 

* * * 
 
63. За побивање на дејствијата на должникот преземени на штета на 
доверителот, побарувањето на доверителот не треба да биде стасано по 
донесувањето на правосилна одлука од која произлегува тоа побарување, 
туку од моментот на втасаноста за исплата на побарувањето. 

 
Од образложението 

 
Барањето за заштита на законитоста е неосновано. 
 
Во постапката по предметот од изведените докази, меѓу другото, 

првостепениот суд утврдил, а второстепениот суд прифатил дека тужителот 
против тужените „Ф. 99“ ДООЕЛ Б. и против сега тужениот П. С. од Б. поднел 
предлог за извршување врз основа на веродостојна исправа - фактури број 27/24-
1, 27/24-2 и 27/24-3 од 2. 3. 2000 година за наплата на износ од 1.312.068,00 
денари. Предложеното извршување било дозволено со решение на судот од 5. 12. 
2000 година И. бр. 7602/00. Против дозволеното извршување должниците поднеле 
приговор на 30.10. 2001 година, па во таа спроведена постапка била донесена и 
правосилна пресуда ПС.бр.497/01 од 8. 4. 2001 година со која бил задолжен 
тужениот ДООЕЛ „Ф. 99“ и тужениот П. С. солидарно да му платат на тужителот 
долг во износ од 1.312.068,00 денари со законска затезна кама сметано од 
10.3.2000 година, па до исплатата и да му ги надоместат процесните трошоци во 
износ од 71.240.00 денари. Утврдено е дека на 7. 9. 2000 година помеѓу тужителот 
и ДООЕЛ „Ф. 99“ претставуван од управителот - тужениот П. С. бил составен 
протокол во смисла на долгот на „Ф. 99“ ДООЕЛ Б. на износ од 1.312.068,00 
денари. Со протоколот се согласил сега тужениот П. како управител на ДООЕЛ „Ф. 
99“ да се измири долгот во истиот износ лично од неговите средства, доколку нема 
средства да го измири долгот „Ф. 99“. Поради таквата негова согласност била 
донесена и правосилна пресуда ПС.бр.497/01 од 8. 4. 2002 година, со која биле 
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задолжени и тужениот ДООЕЛ „Ф. 99““и П. С. солидарно да му го платат на 
тужителот утврдениот износ со законска затезна камата сметано од 10.3.2000 
година, и трошоците на постапката во износ од 71.240,00 денари. Иако тужениот П. 
потпишал таков протокол, за да ја избегне обврската за плаќање на сумата што се 
барала во постапката, со договор за подарок склучен на 28. 5. 2001 година, станот 
во катна сопственост во Б. во вкупна површина од 56,44 м2 заедно со неговата 
сопруга Р. го подаруваат на нивната ќерка М. С. сега третотужена. Со судска 
спогодба пред истиот суд П. бр. 331/01 од 28. 5. 2001 година договорот за подарок 
Зав. бр. 45/88 од 21. 1. 1988 година, склучен помеѓу К. С. татко на тужениот П. и 
тужениот П. С.и за долниот дел од куќата на КП. бр.1333 го раскинале.  

 
Врз основа на такаутврдената фактичка состојба, и според наоѓањето на 

Врховниот суд на РМ, пониските судови правилно го примениле материјалното 
право кога го уважиле тужбеното барање на тужителот и одлучиле на начин како 
во изреката на побиваните пресуди.  

 
Правилно е стојалиштето на пониските судови дека предметниот договор за 

подарок и спогодбата со која се раскинал договорот за подарок го губат правното 
дејство бидејќи биле исполнети претпоставките за побивање на правните 
дејствија. Паричното побарување на тужителот било втасано врз основа на 
веродостојна исправа - фактури од 2. 3. 2000 година за наплата на износ од 
1.312.068.00 денари за кое бил поднесен и предлогот за извршување. Правните 
дејствиjа-располагањето на тужените П. и Р. С. родители на тужената М. С. и 
спогодбата за раскинување на договорот за подарок од 28.5.2001 година склучен 
на 2. 1. 1988 година за куќата и дворно место помеѓу П. и К. сега покоен татко на 
сега тужениот П. кои ги презеле свесно му нанеле штета на тужителот па во 
согласност со членовите 269, 270, 272 и ставот 2 од ЗОО, тужените треба да трпат 
од вредноста на предметниот стан и кат на куќата за да го наплати тужиелот 
своето стасано побарување спрема должникот П. С.. 

 
Судот го ценеше наводот во барањето за заштита на законитоста дека од 

страна на двата суда погрешно било применето материјалното право кога 
заклучиле дека биле исполнети условите за побивање на правните дела на 
должникот во смисла на членот 269 од ЗОО, без да имаат предвид дека пресудата 
врз основа на која произлегува побарувањето станала правосилна после 
склучувањето на правните дела, пресудата од која произлегувало побарувањето 
на тужителот станало правосилно на 27. 12. 2002 година, после година и половина 
од склучувањето на правните дела, но најде дека е неоснован. 

 
Ова од причина како што е и стојалиштето на двата суда дека 

побарувањето на тужителот не треба да биде стасано по донесување на 
правосилна пресуда, туку пред склучувањето на правните дела од страна на 
тужените, со намера да се избегне плаќањето на тужителот, односно 
побарувањето е стасано на 10. 3. 2000 година по фактурите од 2. 3. 2000 година со 
рок на плаќање од осум дена. Ова, пак, значи дека суштествен факт за побивање 
на правните дела е поднесеното барање, односно предлог за наплата на 
побарувањето, а не е од значење правосилната пресуда на која се повикува 
подносителот на барањето за заштита на законитоста. 

 
(Pресуdа на Врховен суd на РМ, Gзз бр. 78/2006) 
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* * * 

 
64. Не настапува прекин на застарувањето на побарување за надомест на 
штета со моментот на поведувањето на кривичната постапка, кога 
кривичната постапка е правосилно завршена со ослободителна пресуда, туку 
со пријавувањето на имотно-правното побарување во кривичната постапка. 

 
Од образложението 

 
Барањето за заштита на законитоста е неосновано. 
  
Неоснован е наводот за погрешна примена на материјалното право ако се 

има предвид утврдената фактичка состојба. Од доказите изведени во редовната 
постапка било утврдено дека, на 20. 12. 1993 година околу 2,30 часот тужителот се 
здобил со телесна повреда во тепачка со тужениот Б. и неговиот татко Д., сега 
покоен. Таа вечер, тужителот заедно со двајца колеги биле на откривање на 
сторители на кражби на приколки. Со пресуда на Основниот суд К. бр. 120/96 од 
16. 6. 2000 година, тужениот и неговиот татко биле ослободени од обвинение, 
бидејќи не било докажано дека тужените го сториле делото за кое е поднесен 
обвинителен акт. Во таа постапка тужителот не истакнал оштетно побарување 
ниту бил упатен своето побарување да го остварува во посебна постапка. Со 
пресуда Кж. бр. 667/00 од 22. 12. 2000 година ја одбил како неоснована жалбата на 
тужителот и ја потврдил пресудата на Основниот суд К. бр. 120/96. Друга постапка 
за кривична одговорност за кривичното дело Тешка телесна повреда против 
тужениот како обвинет не била водена. На 24. 12. 2001 година тужителот ја поднел 
предметната тужба за надоместок на материјална и нематеријална штета сторена 
при тепачката на 20. 12. 1993 година.  

 
Врз основа на ваква фактичка состојба пониските судови во согласност со 

членот 376 ставовите 1 и 2 од ЗОО го одбиле како неосновано тужбеното барање 
на тужителот поради застареност. Застанале на стојалиште дека тужителот го 
пропуштил субјективниот рок од три години, сметано од узнавање на штетата и 
лицето кое ја сторило штетата како и објективниот рок од пет години сметано од 
настанувањето на штетата.  

 
Врховниот суд на РМ наоѓа дека пониските судови правилно го примениле 

материјалното право.  
 
Во согласност со членот 360, ставовите 1 и 2 од ЗОО („Службен лист на 

СФРЈ“ број 29/78 со измените и дополнувањата), со застареност престанува 
правото за исполнување на обврската. Застареноста настапува кога ќе истече 
определеното време со закон во кој доверителот можел да бара исполнување на 
обврската. 

 
Според членот 361 ставот 1 од истиот закон, застареноста почнува да тече 

првиот ден по денот кога доверителот имал право да бара исполнување на 
обврската, ако за одделни случаи со закон не е пропишано нешто друго. 

 
Со членот 376 став 1 и 2 од цитираниот закон е пропишано дека 

побарувањето за надоместок на причинета штета застарува за три години од кога 



 86

оштетениот узнал за штетата и за лицето што ја сторило штетата. Во секој случај 
ова побарување застарува за пет години од кога настанала штетата. 

 
Во согласност со членот 388 од ЗОО, застарувањето се прекинува со 

подигање тужба и со секое друго доверителово дејствие, преземено против 
должникот пред суд или друг надлежен орган заради утврдување, обезбедување 
или остварување на побарувањето.  

 
Според членот 392 ставот 3 од истиот закон, кога прекинувањето на 

застарувањето настанало со тужба или со повикување во заштита или со 
истакнување на пребивање на побарувањата во спор, односно со пријавување на 
побарувањето во некоја друга постапка, застарувањето почнува да тече одново 
од, денот кога спорот е окончан или завршен на некој друг начин. 

 
Имајќи ги предвид цитираните одредби, Врховниот суд на РМ наоѓа дека 

барањето на тужителот за надоместок на штета е застарено, како што впрочем 
прифатиле и пониските судови. Ова бидејќи настанот од кој произлегува 
побарувањето на тужителот се случил на 20. 12. 1993 година, кога тужителот узнал 
за штетата и за сторителот на штетата, а тужбата, пак, за надоместок на таквата 
штета ја поднел на 24. 12. 2001 година, што значи после истекот на роковите од 
членот 376 ставовите 1 и 2 од ЗОО. 

 
Неоснован е наводот во барањето за заштита на законитоста дека 

предметниот спор треба да се разреши со примена на членот 377 од ЗОО. Оваа 
одредба би можела да се примени во случај кога со правосилна пресуда, во 
кривична постапка е утврдено кривичното дело, односно кога се бара надоместок 
на штета причинета со кривично дело. Во конкретниот случај, тужениот во 
кривичната постапка бил ослободен од обвинението бидејќи не било докажано 
кривичното дело за кое се водела постапката. Во парнична постапка судот може 
да испитува дали е сторно кривичното дело, односно да утврдува дали штетата 
произлегува од кривично дело, но само доколку кривичната постапка е запрена, 
односно не е спроведена поради определени процесни пречки како што е смрт на 
обвинетиот, душевно оболување или постоење други околности што го 
исклучуваат кривичното гонење и одговорност на обвинетиот.  

 
Оттука произлегува дека, при состојба кога кривичната постапка е окончана 

со ослободителна пресуда нема прекин на застарувањето со поведувањето на 
кривичната постапка, туку само со пријавувањето на имотно-правното побарување 
во таа постапка. Како, судовите утврдиле дека тужителот не предјавил имотно-
правно барање во кривичната постапка, Врховниот суд на РМ прифаќа дека не 
може да се говори за настанат прекин на застарувањето во овој спор. Според тоа, 
рокот за застареност на побарувањето за надоместок на штета се смета од 
настанувањето на штетата, односно од узнавањето за штетата и сторителот на 
шетата, до поднесувањето на тужбата за надоместок на таквата штета, како што 
нашле и пониските судови. 

 
(Пресуда на Врховен суд на РМ, Гзз. бр. 35/2007) 

 
 

* * * 
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65. Побарувањата за наплата на премија за осигурување кога е склучена 
полиса на одредено време од една година застаруваат за три години сметано 
од првиот ден по истекот на календарската година во која настанало 
побарувањето. 
 

Од образложението 
 

Со првостепената пресуда тужбеното барање на тужителот, осигурителна 
компанија за долг од неплатена премија во износ од 3.327.295.00 денари го одбил 
како неосновано. Постапувајќи по жалбата на тужителот Апелациониот суд во 
Штип, жалбата на тужителот ја одбил како неоснована, а пресудата на Основниот 
суд ја потврдил. 

 
При одлучувањето и двата суда се раководелe од членот 969 ставот 3 од 

ЗОО, според која одредба ако договарачот на осигурувањето премијата што 
стасала по склучување на договорот не ја плати до стасаноста ниту тоа го стори 
друго заинтересирано лице договорот за осигурување престанува според самиот 
закон по истекот на рокот од 30 дена од кога на договарачот на осигурување не му 
е врачено препорачано писмо од осигурувачот со известување за стасаноста на 
премијата, но со тоа што тој рок да не може да истече пред да поминат 30 дена од 
стасаноста на премијата, а во согласност со членот 969 ставот 4 од ЗОО, во секој 
случај договорот за осигурување престанува според самиот закон, ако премијата 
не била платена во рокот од 1 година од стасаноста.  

 
Првостепениот и второстепениот суд прифатиле дека во конкретниот случај 

бил поминат подолг временски период од една година па заради тоа договорот за 
осигурување на износот од 3.327.295.00 денари престанал според самиот закон. 

 
Врховниот суд на РМ постапувајќи по ревизијата изјавена од тужителот 

пресудата на Апелациониот суд во Штип и на Основниот суд ја преиначува и 
пресудува, така што тужбеното барање на осигурителната компанија спрема 
туженото правно лице за главен долг од неплатена премија го усвојува. Во 
образложението се наведува дека пониските судови погрешно го примениле 
материјалното право. Одредбата од членот 969 од ЗОО според Врховниот суд 
може да се примени во односите кај долгорочните осигурувања кај кого не е 
одредено траењето на осигурување, туку осигурувањето трае до раскинувањето 
на договорот.  

 
Додека, пак, за односните осигурувања кои трајат една година или пократко, 

оваа законска одредба не е од значање, бидејќи таквите односи престануваат со 
истекот на договорениот период и без оглед на тоа дали премијата е платена. 
Полисите, предмет на спорот, се на одредено време од една година и 
престануваат по истекот на периодот за кои биле склучени, а тужителот – 
осигурителната компанија бара наплата на премија за период кога важел 
договорот и кога тужениот бил во обврзан однос.  

 
Поради овие причини Врховниот суд смета дека во овој случај треба да се 

примени членот 369 од ЗОО и според оваа одредба да се ценат роковите на 
застареност. Во согласност со ставот 3 од овој член побарувањата на 
осигурителот од договорот за осигурување застаруваат за три години, сметано од 
првиот ден по истекот на календарската година во која настанало побарувањето. 
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Кај договорите за осигурување на живот во согласност со членот 369 ставот 1 од 
ЗОО побарувањата застаруваат за пет години. Само во односите кај долгорочните 
осигурувања може да се примени одредбата од членот 969 од ЗОО. 
 

(Pресуdа на Аpелационен суd Шtиp, Gж. бр. 194/06 и  
Pресуdа на Врховен суd на РМ, Рев. бр. 429/07) 

 
* * * 

 
66. Во посебна парница не може да се бара исполнување на побарување од 
солидарен должник, доколку претходно не биле исцрпени сите правни 
средства за наплата на побарувањето, утврдено со правосилни судски 
одлуки спрема другите солидарни должници. 

 
Од образложението 

 
Ревизијата е основана. 
 
Основани се ревизиските наводи за погрешна примена на материјалното 

право, ако се има предвид утврдената фактичка состојба. 
 
Имено, првостепениот суд утврдил, а второстепениот суд прифатил дека 

тужителот и АД, кој е правен претходник на АД, кој е правен претходник на сега 
тужениот, биле во должничко - доверителски односи. Тужителот му испорачал 
нафта и му доставил за исплата фактура бр. 7/06 од 29. 1. 2002 година на износ од 
101.710,00 денари, во која како ден на испорака и датум на плаќање бил наведен 
17. 1. 2002 година. Со компензација бр. 05-47 од 13. 2. 2002 година, склучена 
помеѓу повеќе правни субјекти, тужителот на име аванс му дал на правниот 
претходник на тужениот износ од 2.000.000,00 денари за плаќање на негови 
обврски кон правниот субјект, а која компензација била потпишана и заверена од 
сите договорни страни.  

 
Со решение, правниот претходник на тужениот АК, поради статусни 

промени бил бришан од судскиот регистар на 19. 3. 2002 година, а бил 
организиран во 20 акционерски друштва, меѓу кои и правниот претходник на 
тужениот. Била постигната спогодба за делбен биланс доставена до Основниот 
суд на 18. 8. 2003 година, целосно прифатена од управните одбори и надзорните 
одбори на друштвата, според која сите друштва како правни следбеници на АД се 
обврзале да ги подмират обврските како е наведено за секое друштво во 
спогодбата.  

 
Пониските судови утврдиле дека тужителот истото побарување го пријавил 

во стечајните постапки отворени спрема останатите правни следбеници на АД. Од 
пријавеното побарување во износ од 2.000.000,00 денари, му било утврдено 
побарување во износ од 3.860,00 денари од АД во стечај, додека му било оспорено 
побарување во износ од 1.996.140,00 денари; спрема АД во стечај му било 
утврдено побарување во износ од 18.980,00 денари; АД во стечај износ од 
21.420,00 денари; АД во стечај износ од 22.400,00 денари; АД во стечај износ од 
62.000,00 денари; АД во стечај износ од 36.800,00 денари; АД во стечај износ од 
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16.400,00 денари; додека за разликата во сите стечајни постапки бил упатен на 
спор. Целосно бил упатен на спор во стечајните постапки спрема АД во стечај.  
 

Спрема АД во стечај, му било утврдено побарување во износ од 21.000,00 
денари. Во сите погоренаведени стечајни постапки, на тужителот му било признато 
побарување по исти основ во вкупен износ од 884.060,00 денари. Во стечајната 
постапка спрема правниот следбеник АД во стечај по истиот основ, на тужителот 
му било признато побарување во износ од 681.200,00 денари, а за разликата бил 
упатен на спор, во кој со правосилна пресуда од 24. 10. 2005 година, на тужителот 
му е утврдено побарување во износ од 1.263.313,00 денари.  

 
За истото побарување во износ од 1.973.857,00 денари, пониските судови 

со побиваните пресуди го задолжиле и тужениот во конкретниот спор. Правниот 
основ за ваквите одлуки го наоѓаат во одредбите од членот 113-а од Законот за 
трансформација на претпријатија со општествен капитал, членот 630 од Законот за 
трговските друштва, како и во членот 402 од ЗОО. 

 
По наоѓање на Врховниот суд на РМ, пониските судови погрешно го 

примениле материјалното право кога го усвоиле тужбеното барање на тужителот. 
 
Имено, содржината на солидарната обврска на должниците во смисла на 

членот 402 од ЗОО, значи дека секој должник на солидарна обврска му одговара 
на доверителот за целата обврска и доверителот може да го бара нејзиното 
исполнување од кого сака сè додека не ќе биде наполно исполнета, но кога еден 
должник ќе ја исполни обврската, таа престанува и сите должници се 
ослободуваат.  

 
Од содржината на солидарната обврска на должниците, произлегува дека 

истата е една обврска за сите солидарни должници. Доверителот има право на 
избор од кого ќе бара наплата на целиот износ или на дел од износот. Тој може да 
бара од сите должници да му го платат износот, може да бара само од некои или 
само еден од нив. Суштествено е за солидарната обврска тоа што ако еден ја 
исполни обврската, таа престанува за секој од нив. 

 
Во конкретниот случај, пониските судови утврдиле дека тужителот своето 

побарување го пријавил во стечајните постапки отворени над повеќе солидарни 
должници, во кои му било признато побарување во вкупен износ од 884.060,00 
денари, а за разликата бил упатен на спор. Во стечајната постапка на АД во стечај, 
по истиот основ му било признато побарување во износ од 681.200,00 денари, а за 
разликата бил упатен на спор, во кој со правосилна пресуда од 24.10.2005 година, 
му било утврдено побарување во износ од 1.263.313,00 денари.  

 
Имајќи ја предвид погорецитираната законска одредба, Врховниот суд на 

РМ најде дека во услови кога со правосилни судски одлуки, побарувањето на 
тужителот по ист правен основ, му било утврдено спрема повеќе солидарни 
должници, не може со тужба во посебна парница да бара исполнување на 
обврската од тужениот како солидарен должник, поради тоа што претходно 
извршил избор од кои солидарни должници ќе го наплати побарувањето.  

 
Во случај тужителот доброволно, во стечајна или извршна постапка да не 

може да го наплати своето побарување, со тужба може да бара исполнување од 
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солидарен должник кој не бил опфатен во претходните постапки.  
 

(Pресуdа на Врховен суd на РМ, Рев. бр. 662/2007)  
 

* * * 
 
67. Околноста што вработените кај туженото правно лице самите го 
исфрлале сметот од своите простории по наредба на директорот и не 
дозволувале на вработените лица на тужителот тие да го исфрлаат сметот, 
не го ослободува тужениот од обврската за плаќање на комуналните 
давачки. 
 

Од образложението 
 

Спорот помеѓу странките е по основ плаќање надоместок за вода и 
изнесување на смет. Тужителот е јавно претпријатие за комунални и услужни 
работи, меѓу кои и вршење на дејноста снабдување и дистрибуција на вода и 
изнесување и депонирање на смет. Од изведените докази судот утврдил дека од 
страна на тужителот во повеќе наврати се испраќани работници и возила во 
објектот - возен парк на тужениот за извршување на услугата исфрлање на смет, 
но вработените кај тужениот не ги пуштале работниците на тужителот да влезат во 
кругот и да ги извршат своите работни задачи. 

 
При така утврдената фактичка состојба, првостепениот суд го одбил 

тужбеното барање на тужителот со кое барал да се задолжи тужениот да плати 
надоместок за услугата собирање на смет од причини што утврдил дека тужителот 
не ја извршил оваа услуга. 

 
По наоѓање на Апелациониот суд, основани се жалбените наводи на 

тужителот за погрешна примена на Законот за комунални дејности според кој во 
членот 3 ставовите 1 и 6 е предвидено дека тужителот како јавно претпријатие е 
единствениот во градот овластен и регистриран за обавување на дејноста - 
транспортирање и депонирање на смет. Оваа законска одредба првостепениот суд 
ја немал предвид при одлучувањето по спорот. 

 
Од тие причини во согласност со членот 358 од ЗПП следуваше да се укине 

првостепената пресуда, а при повторното судење првостепениот суд при 
примената на материјалното право е должен да ја има предвид наведената 
законска одредба. 

 
(Pресуdа на Аpелационен суd Шtиp, GЖ. бр. 1666/2008) 

  
 

* * * 
 
68. Застареноста на побарувањето спрема РМ за надоместок на штета 
причинета со акти на насилство од организирана група со непознати 
сторители во воените дејствија од 2001 година, настапува со истекот на три 
години по настанувањето на штетата.  
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Од образложението 
 
  Овој суд, во согласност со членот 354 од ЗПП, откако ги разгледа списите 
во предметот, ја испита побиваната пресуда, жалбата и жалбените наводи одлучи 
дека: 
   

Жалбата е неоснована.  
   

Судот утврдил дека тужителот А. А. од 1993 година вршел регистрирана 
леблебиџиска дејност, на основа на решение на Министерството..., УП. бр. 25-242 
од 5. 11. 1993 година. Во 2001 година дејноста ја обавувал во дуќан под закуп во 
Б.. Во општо познатите настани кои се случија во 2001 година, при што беа 
опожарени објектите на жителите од албанска националност, ноќта помеѓу 6 и 
7.6.2001 година, од непознати лица беше запален деловниот простор во кој 
тужителот ја вршеше дејноста л. „75-ка“, за што изврши увид и состави записник 
службено лице на СВР Б., за затекнатата состојба, кој го достави до ОЈО Б. На 
правилно и целосно утврдената фактичка состојба правилно првостепениот суд го 
применил материјалното право и го одбил тужбеното барање на тужителот.  
   

При утврдената фактичка состојба дека опожарувањето на објектите на 
тужителите е резултат на акт на насилство од организирана група од непознати 
граѓани во војните дејствија во 2001 година, а не условена од лични побуди на 
сторителите спрема тужителите како поединци, за надоместок на штета одговорна 
е државата во согласност со членот 166 од ЗОО.  
   

На тужителот непосредно по настанувањето на штетата му беше познат 
субјектот којшто е одговорен за надоместок на штетата наместо сторителите, а тоа 
е сега тужената РМ која одоговара по принципот на претпоставена одговорност за 
друг.  

 
  Во согласност со членот 365 ставот 1 од ЗОО, побарувањата за надоместок 
на причинета штета застаруваат за три години од кога оштетениот дознал за 
штетата и за лицето кое ја сторило штетата.  
 
  Непосредно по настанот кумулативно беа исполнети двата услова од 
членот 365 ставот 1 од ЗОО, за тоа од кога ќе се смета почетокот на рокот за 
застареност за поднесување на тужбено барање за надоместок на штета кој 
изнесува три години, па имајќи предвид дека тужбата е поднесена на 14. 12. 2005 
година, видно од приемниот штембил на Основниот суд Битола, значи тужбата е 
поднесена  по истекот на тој рок. Првостепениот суд правилно постапи кога го 
одби тужбеното барање поради застареност.  
 
  Овој суд, цени дека првостепениот суд донел правилна и законска одлука и 
во согласност со членот 354 од ЗПП, жалбата е одбиена како неоснована и е 
потврдена обжалената пресуда. 
 

(Pресуdа на Аpелационен суd Биtола, GЖ 752/09) 
 
 

* * * 
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69. Доколку при јавна набавка изборот на осигурително друштво врз основа 
на јавна понуда е поништен од страна на повисокиот орган, не се смета дека 
е склучен договор за осигурување со понудувачот, без оглед на тоа што 
претходно понудувачот доставил понуда за осигурување до осигурителното 
друштво кое не ја одбило понудата во рок од осум дена од приемот. 

 
Од образложението 

 
         Овој суд, решавајќи по жалбата ги разгледа списите во предметот, па по 
оцена на истите, испитувајќи ја пресудата во границите на овластувањата, од 
членот 354 од ЗПП, најде дека: 
  
          Жалбата е неоснована. 
 
  Од изведените докази, првостепениот суд утврдил дека тужениот во 
согласност со Планот за јавни набавки донел одлука на 16. 12. 2004 година, за 
набавка на услуга „осигурување на имот на здравствената установа.“ Поради тоа 
бил распишан отворен повик објавен во Службен весник и по спроведената 
постапка од страна на тужениот со известие од 11. 5. 2005 година, тужителот бил 
известен дека врз основа на членот 95 од Законот за јавни набавки, бил избран за 
најповолен понудувач по отворениот повик. Незадоволен од таквата одлука 
понудувачот АД В. од С. поднел приговор до Владата на РМ - Комисија по жалби 
од јавни набавки и кој приговор беше уважен, а решението за избор на најповолен 
понудувач по отворениот повик било поништено. Бидејќи здравствената установа 
– тужениот, била во процес на трансформација и немало физичка поделба на 
имотот помеѓу двата субјекта, Комисијата за јавни набавки не донела повторна 
одлука за избор, така што тендерот бил поништен и тужителот со правниот 
претходник на тужениот не склучил договор за осигурување на имот. 
 
  Од вака утврдената фактичка состојба, првостепениот суд му го одбил 
тужбеното барање на тужителот, со образложение дека не биле исполнети 
одредбите од членот 957 ставот 2 точките 3 и 4 од ЗОО, каде што е предвидено во 
кој случај се смета дека договорот е склучен. 
 
  Неосновани се жалбените наводи на тужителот дека тужениот требало да 
му ја исплати премијата за осигурување по основ на избор за најповолен 
понудувач, иако договорот за осигурување не бил потпишан. Според тужителот во 
ситуација кога помеѓу странките бил склучен договор за осигурување врз основа за 
отворен повик, а по добивањето на известието тужителот изготвил и доставил до 
тужениот полиси за осигурување, така што во смисла на членот 957 од ЗОО 
тужениот го носел ризикот за евентуален штетен настан за периодот опфатен во 
полисите.  
 

Од тие причини тужителот во жалбата наведува дека понудата се сметала 
за прифатена, а договорот за склучен од денот кога правниот претходник на 
тужениот го известил тужителот дека ја прифаќа неговата понуда за осигурување 
на имотот и покрај фактот што од страна на правниот претходник на тужениот не 
биле потпишани изготвените полиси. 
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  Точно е дека тужителот врз основа на јавен повик бил избран за најповолен 
понудувач за набавка на услуга „осигурување на имот“, на јавна установа. Меѓутоа, 
видно од Решението од 23. 6. 2005 година на второстепената комисија по жалби по 
јавни набавки на Владата на РМ, по поднесената жалба од страна на АД В.- С. 
поништен е изборот на тужителот како најповолен понудувач, а решението на 
комисијата за жалби е конечно. 
 
  Во согласност со членот 957 ставот 2 од ЗОО, писмената понуда направена 
на осигурувачот за склучување на договор за осигурување, го врзува понудувачот, 
ако тој не определил пократок рок, за време од 8 дена од денот кога понудата 
пристигнала до осигурувачот. Во точките 3 и 4 од истиот член и став од ЗОО, стои 
дека ако осигурувачот во тој рок не ја одбие понудата, ќе се смета дека ја 
прифатил понудата и дека договорот е склучен, а договорот се смета за склучен 
кога понудата пристигнала до осигурувачот. 
 
  Ваквата одредба од ЗОО, во конкретниот случај не наоѓа примена, од 
причини што само доколку понудата од тужителот беше прифатена и изборот не 
беше поништен, во тој случај тужениот би имал обврска да го склучи договорот за 
осигурување и да му ја исплати премијата на тужителот опфатена со понудата. 
Ова дотолку повеќе што повторен избор по отворениот повик не е извршен, а ниту 
по истиот повик е склучен договор со друг понудувач, неспорно е дека странките 
не склучиле договор за осигурување, а со тоа не постои обврска на тужениот за 
плаќање на премијата. 
 
  Поради тоа жалбата на тужителот е одбиена како неоснована. 
 

(Pресуdа на Аpелационен суd Биtола, TЗС. 280/09) 
 

* * * 
 
70. Поднесената тужба од доверителот против должникот или преземањето 
на друго дејствие пред суд или пред друг надлежен орган од страна на 
доверителот има за последица прекинување на рокот на застареноста 
доколку тужбата е успешна, односно доколку биде уважено тужбеното 
барање, а ако доверителот се откаже од тужбата или од дејствието што го 
презел, во тој случај се смета дека не настанало прекинување на 
застареноста. 

 
Од образложението 

  
Апелациониот суд Скопје, по разгледување на жалбата, обжалената 

пресуда и списите на предметот, најде дека: 
  

Жалбата е неоснована. 
 

  Првостепниот суд врз основа на изведените докази во текот на постапката 
утврдил дека тужителите биле вработени кај тужениот и имале непрекинат 
работен стаж од над 30 години. Во 2004 година, за време на празникот 9 Мај 
тужениот на сите вработени им доделил јубилејни награди. На тужителите не им 
биле доделени вакви награди од страна на тужениот. На 9. 5. 2006 година, 
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тужителите поднеле тужба за исплата на јубилејна награда заведена под П. бр. 
73/06. Со решение од 9. 2. 2008 година е одлучено тужбата на тужителите да се 
смета за повлечена поради тоа што не се јавиле на закажаната расправа, а во 
согласност со членот 183 ставот 2 од ЗПП. На 28. 9. 2008 година тужителите преку 
полномошник Н. М. адвокат од Н. поднеле нова тужба со истото тужбено барање, 
тужениот да биде задолжен да им плати на секој по 10.000,00 денари, по основ на 
неисплатена јубилејна награда за непрекинат работен стаж од 30 години со 
законска затезна камата. 
 
  Првостепениот суд применувајќи ја одредбата од членот 378 од ЗОО нашол 
дека тужбеното барање на тужителите е застарено, односно дека со поднесување 
на нова тужба не настапило прекин на застареноста и рокот за застареност не 
почнува одново да тече па бидејќи исплатата на јубилејна награда на работниците 
кај тужениот била извршена на 9. 5. 2004 година, во согласност со членот 115 од 
ЗРО, на 9. 5. 2007 година настапила застареност и тужителите го изгубиле правото 
да бараат исплата на јубилејна награда.  
 
  Неоснован е жалбениот навод за погрешна примена на материјалното 
право. По наоѓање на овој суд првостепениот суд правилно го применил 
материјалното право кога го одбил како неосновано тужбеното барање на 
тужителите и одлучил на начин како во изреката на обжалената пресуда. 
 
  Имено, во согласност со членот 378 ставот 1 од ЗОО се смета дека 
прекинувањето на застарување извршено со подигање на тужба или со некое 
друго дејствие на доверителот преземено против должникот пред суд или пред 
друг надлежен орган заради утврдување, обезбедување или остварување на 
побарување не настапило ако доверителот се откаже од тужбата или од 
дејствието што го презел.  
 

Од оваа законска одредба произлегува дека за да може поднесената тужба 
од доверителот против должникот или преземањето на друго дејствие пред суд 
или пред друг надлежен орган од страна на доверителот да има последица, 
прекинување на рокот на застареноста потребно е тужбата да биде успешна, 
односно да биде уважено тужбеното барање. Ако доверителот се откаже од 
тужбата или од дејствието што го презел, во тој случај се смета дека не настанало 
прекинување на застареноста. Под откажување од тужба се смета и повлекување 
на тужбата што би било сторено изрично од страна на тужителот, кога било според 
одредбите од ЗПП се смета дека тужбата е повлечена.  

 
Имајќи го предвид ова, првостепениот суд правилно утврдил дека во 

конкретниот случај настапила застареност поради што тужителите го изгубиле 
правото да бараат исплата на јубилејна награда.  
 
  Неоснован е жалбениот навод на тужителите дека првостепениот суд 
погрешно утврдил дека настапила застареност бидејќи според одредбата од 
членот 381 од ЗОО по прекинувањето, застарувањето почнува да тече одново, а 
времето што изминало пред прекинувањето не се смета во рокот на застареност 
определен со закон. Ова од причина што кога прекинувањето на застарувањето 
настанало со подигање на тужба, застарувањето ќе почне да тече повторно од 
изминувањето на рокот за доброволно извршување на долгот според тие акти 
само во случај кога постапката завршила позитивно за преземачот на тоа 
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парнично дејствие, бидејќи во тој случај настанува промена во правниот основ на 
побарувањето.  
 

Како во конкретниот предмет ова не е случај, и по оцена на овој суд 
првостепениот суд правилно утврдил дека во случајов нема прекин на 
застареноста и истата настапила на 9. 5. 2007 година со протекот на три години од 
денот на настанувањето на обврската поради што тужителите го изгубиле правото 
да бараат исплата на јубилејна награда. 
  

Поради наведеното следуваше жалбата на тужителите да биде одбиена 
како неоснована и да биде потврдена обжалената пресуда во согласност со 
членот 357од ЗПП.  

 
 (Pресуdа на Аpелационен суd Сkоpје, РОЖ. бр. 1277/09) 

  
 
 
б) Dоgовори  
 
71. Договорот за доживотна издршка е полноважен, ако во својство на 
примател на издршката го склучило лице кое е во длабока старост, ако 
деловната способност не му е одземена и ако истото било способно за 
расудување во моментот на склучувањето на договорот. 
 

Од образложението 
 

Во поднесената тужба тужителот наведува дека нивниот правен претходник 
склучил договор за доживотна издршка со тужените како законски наследници. Со 
договорот тужените презеле обврска на примателот на издршката, кој живеел 
одвоено да му плаќаат месечно по 1.500,00 денари, да го негуваат во случај на 
болест и по смртта да го погребат според месните обичаи. Примателот на 
издршката се обврзал како надоместок за издршката на давателите на издршката 
да им го остави целокупниот недвижен имот. Тужителот бара склучениот договор 
да се поништи, поради постоење мани на волјата на странката на примателот на 
издршката, а поради тоа што во моментот на склучувањето истиот бил на возраст 
од осумдесет и шест години и поради староста не бил во состојба да расудува. 

 
Првостепениот суд го одбил тужбеното барање како неосновано. Во 

правните причини наведува дека иако примателот на издршката бил здрав и 
можел правилно да расудува. По склучувањето на договрот живеел уште девет 
години, починал ненадејно без да боледува од некоја болест. 

 
Второстепениот суд ги прифати овие образложени причини, наведувајќи 

дека староста на примателот на издршката не значи неспособност за расудување 
и дека склучениот договор за доживотна издршка е полноважен. 

 
(Оdлуkа на Аpелационен суd Шtиp, GЖ бр.2054/08 .) 

 
 

* * * 
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72. Странката и адвокатот, како негов полномошник, можат да договорат 
награда во процентуален дел од успехот во спорот и тоа не е во спротивност 
со членот 1 ставот 2 од тарифата на адвокатите. Ваквиот договор помеѓу 
странките не е ништовен во смисла на членот 449 од ЗОО. 
 

Од образложението 
 

Првостепениот суд утврдил дека тужителот ММ имал спор со Општина 
Струмица кој бил заведен пред насловниот суд под ВПП бр. 111/11 кој завршил со 
решение во корист на тужителот ММ, при што Општината Струмица била 
задолжена на истиот на име главен долг да му ја плати сумата во износ од 
266.046,00 денари плус камата во согласност со Законот за експропријација. 
Утврдил дека тужителот ММ извесно време почекал Општината Струмица ова 
решение да го спроведе доброволно, но откако поминало подолг рок а Општината 
Струмица не го спроведувала решението, тој се решил да ангажира адвокат и за 
свој полномошник го ангажирал сега тужениот НН. НН го прифатил полномошното 
за застапување, но притоа со тужителот судот утврдил дека се договорил откако ќе 
бидат преведени парите од Општина Струмица од исплатениот износ тој да си 
задржи 20% како награда за завршената работа. Исто така, се договорил сите 
трошоци околу присилното извршување на решението ВПП. бр. 111/11 во 
почетокот да ги поднесе тужениот НН, но истите на крајот да си ги наплати од 
примените пари од Општина Струмица. Во согласност со ваквиот договор 
тужениот НН најпрво се погрижил на решението ВПП. бр. 111/11 да му се стави 
печат за правосилност и извршност а потоа до насловниот суд поднел предлог за 
извршување против должникот Општина Струмица. Постапувајќи по ваквиот 
предлог од страна на Основниот суд Струмица било донесено решението И. бр. 
11/11 на ден 15. 2. 2005 година со кое било дозволено предложеното извршување, 
а против кое од страна на Општината Струмица до Апелациониот суд во Штип 
била поднесена жалба. По истата од страна на второстепениот суд било донесено 
решението Гж. бр. 222/22 од 22. 11. 2005 година, со кое жалбата била одбиена 
како неоснована, а решението на Основниот суд Струмица од 15. 2. 2005 година, 
било потврдено.  

 
Пред правосилноста на ова решение должникот Општина Струмица на ден 

15. 6. 2005 година, судот утврдил дека платил дел од главниот долг во износ од 
100.000,00 денари, а на ден 10. 11. 2005 година, го платил и остатокот од долгот во 
износ од 166.046,00 денари. Судот утврдил дека Општината Струмица плаќањето 
го вршела преку полномошникот на тужителот сега тужениот НН. По 
погоренаведеното решение судот утврдил дека останала уште ненаплатена 
камата и трошоци, поради што на ден 25. 1. 2006 година, судот закажал рочиште 
на кое присуствувале и тужителот ММ и неговиот полномошник НН и на истото 
рочиште било донесено решение за досудување на изврши трошоци на тужителот 
ММ, односно на неговиот полномошник сега тужениот НН и тоа во вкупен износ од 
12.970,00 денари и камата во согласност со извршната исправа и тоа на износот 
од 266.046,00 денари започнувајќи од 20. 9. 2001 година, па сè до 15. 6. 2005 
година, а на износот од 166.046,00 денари сметано од 16. 6. 2005 година па сè до 
10. 11. 2005 година.  

 
По ова правосилно решение судот утврдил дека Општината Струмица на 

ден 27. 9. 2006 година, ја платила и затезната камата во износ од 254.672,50 
денари и трошоците по извршното решение во износ од 12.970,00 денари. Судот 
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утврдил дека од вака исплатената вкупна сума од 533.688,50 денари тужениот на 
тужителот по касата исплати бр. 1/11 која е лично потпишана од тужителот на ден 
14. 11. 2005 година, му дал сума во износ од 200.000,00 денари, а на ден 10. 11. 
2006 година, по касата исплати бр. 314/06 на која тужителот, исто така, се има 
потпишано преку неговата сопруга Рената му исплатил сума во износ од 
217.400,00 денари. Тужениот НН преку својата сопруга за себе задржал сума во 
износ од 116.288,00 денари од која сума 12.970,00 денари кои се однесуваат на 
трошоците по постапката тужителот на тужениот му ги признава во целост. Судот 
утврдил дека на тужителот од страна на тужениот му останала неисплатена сума 
од 103.318,00 денари. Исто така, судот утврдил дека оваа сума тужениот НН ја 
здржал за себе а врз основа на усниот договор за договорената награда од 20% од 
вкупно исплатениот износ од Општина Струмица. Од увидот во касата исплати бр. 
314/06 судот утврдил дека во истата е наведено дека со исплаќањето на сумата во 
износ од 217.400,00 денари на тужителот ММ истиот во целост бил исплатен од 
тужениот по предметот И. бр. 11/11. 

 
Во согласност со членот 619 од ЗОО е предвидено дека „Со договор за 

дело вршителот на работата (претприемач, изведувач на работи) се обврзува да 
изврши определена работа, како што е изработка или поправка на некој предмет 
или извршување на некоја физичка или интелектуална работа и слично, а 
нарачувачот се обврзува за тоа да му плати надоместок“. 

Во согласност со членот 642 ставот 1 од истиот закон „Надоместокот се 
определува со договор, ако не е определено со задолжителна тарифа или некој 
друг задолжителен акт“. 

 
По мислење на овој суд, првостепениот суд правилно прифатил дека 

тужениот не е во обврска да му го исплати на тужителот износот од 103.318,00 
денари и правилно одлучил кога предметното тужбено барање за исплата на 
истиот го одбил како неосновано, бидејќи од изведените докази неспорно утврдил 
дека помеѓу тужителот и тужениот навистина бил постигнат устен договор за дело, 
тужениот НН да задржи за себе како награда 20% од вкупната сума која ќе му биде 
исплатена на тужителот од Општина Струмица, кое нешто тој и го сторил откако во 
целост го исплатил тужителот по предметот И. бр. 111/11 со што во целост ги има 
извршено преземените обврски во согласност со договорот, а, од друга страна, 
пак, така договорената награда не е во спротивност со членот 1 ставот 2 од 
тарифата на адвокатите.  

 
Постоењето на погоренаведениот устен договор за дело го потврдува и 

самиот тужител со ставањето на својот потпис на касата исплати бр. 314/06 откако 
на истиот од страна на сопругата на тужениот во целост му била прочитана 
содржината на истата, со што истиот потпишувајќи ја оваа каса исплати воедно 
изразува и согласност дека со примањето на износот по истата во целост е 
исплатен по предметот И. бр. 111/11 од страна на тужениот, а дава и одобрение на 
постоењето на погоренаведениот договор. Од овие причини и постигнатиот 
договор за дело помеѓу странките не е и не може да биде ништовен во смисол на 
членот 449 од ЗОО. 
 

(Pресуdа на Аpелационен суd Шtиp, GЖ. бр. 2461/07) 
 
 

* * * 
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73. Со оглед на тоа што поранешниот сопственик на градежно неизградено 
земјиште на кое имал право на користење можел, под одредени услови 
предвидени со Законот за градежно земјиште од 1979 година, да го пренесе 
само на брачниот другар, потомците, посвоениците, родителите и 
посвоителите, договорот за доживотна издршка со кој тој како примател на 
доживотна издршка го пренел тоа земјиште на трето лице надвор од кругот 
на наброените лица, ништовен и не произведува правно дејство. 
 

Од образложението 
 

Апелациониот суд Скопје, по извршениот увид во списите кон предметот, 
обжалената пресуда, наводите од жалба и одговорот на жалба, најде дека: 
   

Жалбата е основана. 
 

  Во смисла на членот 354 од ЗПП, овој суд внимавајќи по службена 
должност на сторени суштествени повреди на одредбите на парничната постапка 
од членот 343 ставот 2 точките 1, 2, 3, 5, 10, 11, 13 и 14 од ЗПП, најде дека такви 
повреди не се сторени, така што обжалената пресуда е јасна, ги содржи причините 
за решителните факти и во целост може да се испита. 
 
  Првостепениот суд при утврдувањето на фактите правилно утврдил дека 
странките и тоа тужителите Г. К. од Т., С. Д. од Љ. - Р. С., М. Д. од Т. и В. А. од Т. и 
тужениот Ј. Д. заедно се наследници од втор наследен ред на сега покојната Љ. Д. 
која починала на 4. 8. 1992 година. Сега покојната Љ. била сестра на покојниот С. 
Д. којшто е татко на тужителката Г. и С., а тужителите М. и В. и тужениот се деца 
на Б. Д. кој, исто така, е брат на покојната Љ.. Покојната Љ. Д. била поранешен 
сопственик на сега спорната КП. бр. 6594 КО Т. во површина од 11335 м2, која 
парцела во согласност со Законот за определување на градежно земјиште 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 9/71) станала национализирано градежно земјиште. 
Во време кога наведениот недвижен имот сè уште бил во владение на покојната 
Љ.Д. т.е. во време кога ова земјиште не и било одземено од владение со спорниот 
договор за доживотна издршка, овој имот таа го отуѓила на тужениот. После 
склучување на договорот за доживотна издршка, а со решение бр.14-9461 од 13. 1. 
1986 година на Одделение за имотно - правни работи на СО Тетово, спорниот 
недвижен имот бил одземен од владение на поранешниот сопственик Љ.. Таа 
починала на 4. 8. 1992 година.  
 

По стапување на сила на Законот за денационализација, тужениот повел 
оставинска постапка за Љ.Д. заведена под ОД. бр. 497/2000 па во таа постапка бил 
приложен спорниот договор за доживотна издршка и решението за одземање од 
владение од 13. 1. 1986 година на Одделение за имотно - правни работи, па по 
спроведена постапка е донесено решението ОД. бр. 497/2000 од 6. 10. 2000 година 
со кое е запрена оставинската постапка во согласност со членот 159 од Законот за 
вонпроцесна постапка и констатација дека имотот, предмет на решението за 
одземање од владение бил располаган со договорот за доживотна издршка па во 
поведената постапка за денационализација од страна на тужениот донесено е 
решение ДН. бр. 17-782/2 од 29. 12. 2001 година коешто е правосилно и со ова 
решение спорната КП. бр. 6594 во површина од 11335 м2. КО Тетово е вратена во 
сопственост на тужениот. По донесување на решението за денационализација 
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тужениот водел спор со Т. Т. во кој спор успеал во согласност со пресудата на 
Врховен суд на РМ Рев. бр. 183/2006. Во време на склучување на спорниот 
договор за доживотна издршка недвижниот имот, предмет на спор, а кој 
истовремено бил предмет и на договорот за доживотна издршка, претставувал 
национализирано градежно земјиште, но не било извршено одземање од владение 
од поранешниот сопственик Љ. Д.. Одземањето е извршено подоцна со решението 
од 3. 1. 1986 година на Одделение за имотно - правни работи на СО Тетово.  
   

Меѓутоа, основано се укажува во жалбата на тужителите дека 
првостепениот суд погрешно го применил материјалното право.  

 
  Имено, првостепениот суд одбивајќи го тужбеното барање на тужителите 
смета дека договорот за доживотна издршка заверен пред Општински суд Тетово 
под ОВ. бр. 2845/84 од 19. 7. 1984 година а склучен помеѓу тужениот во својство на 
давател на издршка и покојната Љ. Д. не е апсолутно ништовен. Првостепениот 
суд смета дека договорот бил склучен во согласност со одредбите на Законот за 
национализација на наемни згради и градежно земјиште („Службен лист на ФНРЈ“ 
бр. 52 од 31. 12. 1958 година) и тоа во согласност со членовите 38 и 39 од овој 
закон. Првостепениот суд смета дека во согласност со членот 38 од овој закон, 
градежно неизградено земјиште што е национализирано останува во посед на 
поранешниот сопственик сè додека тој врз основа на решение од Општинскиот 
народен одбор не и го предаде во посед на општината или на друго лице заради 
изградба на зграда или друг објект, или заради изведување на други работи. 
Предавањето на земјиштето во посед на општината или на друг корисник не може 
да се изврши пред да му биде тоа на корисникот потребно заради изведување на 
градежни или други работи со кои земјиштето се приведува кон наменетата цел. 
Првостепениот суд смета дека во согласност со членот 39 од цитираниот закон, 
поранешниот сопственик на национализираното градежно неизградено земјиште 
има право тоа земјиште, заедно со трајните насади на него сè додека е во негов 
посед, бесплатно да го користи или за тоа време да му ги даде на друг на 
користење со надоместок или без надоместок во согласност со важечките прописи 
за закуп на селско стопанско земјиште. Во смисла на оваа одредба пред 
предавањето на земјиштето во посед на општината или на другиот корисник, 
поранешниот сопственик има право од тоа земјиште да го симне поседот и да ги 
собере плодовите.  
   

Првостепениот суд во обжалената пресуда во врска со примената на 
членовите 8 и 39 од Законот за национализација на наемни згради и градежно 
земјиште („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 52 од 31. 12. 1958 година) наведува дека 
било донесено задолжително толкување на членот 39 објавено во „Службен лист 
на ФНРЈ“ бр. 24/1959 спрема кое е предвидено дека поранешниот сопственик на 
национализирано градежено неизградено земјиште може правото на користење 
трајно да го пренесе на друг, со надоместок или без надоместок. Во случај на 
пренесување правата и обврските спрема првостепениот суд што ги имал 
поранешниот сопственик во поглед на ваквото земјиште дека преминуваат врз 
лицето врз кое тој го пренел своето право на користење на тоа земјиште. 
Првостепениот суд прифатил дека без оглед на тоа што Законот за градежно 
земјиште иако не предвидува ваква можност во конкретниов случај се применува 
Законот за национализација на наемни згради и градежно земјиште („Службен 
лист на ФНРЈ“ бр. 52 од 31. 12. 1958 година), односно доаѓа до примена на 
задолжителното толкување на членот 39. Поради тоа првостепениот суд смета 
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дека договорот за доживотна издршка ОВ. бр. 2845/84 заверен од Општински суд 
Тетово на ден 19. 7. 1984 година не е апсолутно ништовен.  

 
  Меѓутоа, Апелациониот суд Скопје смета дека првостепениот суд при 
одлучувањето погрешно го применил материјалното право на фактичката состојба 
и утврдените факти коишто не се спорни, односно коишто се прифатени и од 
странките. Имено, првостепениот суд во конкретниот случај немал предвид дека 
според одредбите од членовите 38 и 39 од Законот за национализација на наемни 
згради и градежно земјиште („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 52 од 31. 12. 1958 
година) како и од задолжителното толкување на членот 39 ставот 1 од Законот за 
национализација на наемни згради и градежно земјиште („Службен лист на ФНРЈ“ 
бр. 24/59), правото на трајно користење на градежно неизградено земјиште 
можеше да се пренесува на други лица до 15. 2. 1968 година, како ден кога влезе 
во сила сојузниот Закон за определување на градежно земјиште во градови и 
населби од градски карактер („Службен лист на СФРЈ“ бр. 5/68 и 20/68). Меѓутоа, 
за да може пренесувањето на правото на користење на градежно неизградено 
земјиште да се изврши од поранешниот сопственик на друго лице и според овој 
закон до 15. 2. 1968 година мораа да бидат исполнети повеќе услови предвидени 
во членот 5 од сојузниот Закон за определување на градежно земјиште во градови 
и населби од градски карактер („Службен лист на СФРЈ“ бр. 5/68 и 20/68). После 
15. 2. 1968 година, откако влезе во сила сојузниот Закон за определување на 
градежно земјиште во градови и населби од градски карактер („Службен лист на 
СФРЈ“ бр. 5/68 и 20/68) правото на користење може да се пренесува само на 
определен круг лица од членот 5 од тој закон и тоа на брачниот другар, потомците, 
посвоениците, родителите и посвоителите. Ваквото ограничување на пренесување 
на правото на користење на градежното неизградено земјиште постоеше и во 
републичкиот Закон за услови за определување на градежно земјиште во 
градовите и населбите од градски карактер и тоа според членот 8 („Службен 
весник на СРМ“ бр. 10/73), а потоа постои и во Законот за градежно земјиште 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 10/79, со исправка во „Службен весник на СРМ“ бр. 
17/79), а којшто е во сила од 5. 4. 1979 година, а којшто важел во време на 
склучување на спорниот договор за доживотна издршка ОВ. бр. 2845/84 од 19. 7. 
1984 година. Имено и според членот 19 од овој закон јасно стои дека правата од 
членот 15 ставот 1 и од членот 17 ставот 1 поранешниот сопственик може да ги 
пренесе само на брачниот другар, потомците, посвоениците, родителите и 
посвоителите, кои тие права не можат да ги пренесат со правна работа на други 
лица.  
   

Имајќи ја предвид одредбата од членот 19 ставот 1 од Законот за градежно 
земјиште („Службен весник на СРМ“ бр. 10/79, со исправка во „Службен весник на 
СРМ“ бр. 17/79) произлегува дека правото на користење може да се пренесе само 
на определениот круг на лица кои таксативно се наброени во цитираниот член и 
тоа: брачниот другар, потомците, посвоениците, родителите и посвоителите, а не и 
на други лица како што е тужениот којшто е внук на покојната Љ. од нејзиниот 
покоен брат Б. Д.. Ова произлегува и оттаму што од погорецитираната законска 
одредба посебно се наведени родителите бидејќи тие не можат да бидат потомци 
на своите деца (туку обратно) укажува на фактот дека законодавецот упатува на 
потомци по вертикална линија (деца, нивни деца, внуци и правнуци на нивните 
деца). На тој начин се исклучува потомството од хоризонтална линија (браќа, 
сестри) затоа што истите во законот не се децидно наведени (што значи се 
исклучуваат) бидејќи не можат ни да бидат биолошки потомци на поранешните 
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сопственици. Инаку во одредбата од членот 15 ставот 1 од наведениот закон е 
предвидено правото на поранешниот сопственик на користење на градежно 
неизградено земјиште до денот кога тоа ќе му биде одземено од владение, а во 
членот 17 ставот 1 од законот предимствено право на поранешниот сопственик на 
една градежна парцела за изградба на семејна станбена зграда.  
   

Под пренесување на право на користење и под предимствено право во 
смисла на одредбата од членот 19 ставот 1 од Законот за градежно земјиште 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 10/79, со исправка во „Службен весник на СРМ“ бр. 
17/79) се подразбира пренесување со правна работа со или без надоместок 
(договор за купопродажба, договор за подарок, договор за доживотно издржување 
и сл.). Пренесувањето на предимственото право може да се изврши и со изјава од 
поранешниот сопственик, заверена кај надлежен орган или дадена усно на 
записник кај општинскиот орган на управата надлежен за имотно - правни работи. 
Меѓутоа, предимственото право може да се пренесе само ако поранешниот 
сопственик го има тоа право во моментот на поопштествувањето на градежното 
земјиште. Ако поранешниот сопственик за време на животот не го пренел правото 
на користење или предимственото право на некое од лицата и тоа: брачниот 
другар, потомците, посвоениците, родителите и посвоителите, по неговата смрт 
овие права можат да се наследуваат од неговите законски наследници. Исто така, 
ако овие права поранешниот сопственик ги пренел за време на својот живот на 
лица кои според одредбата од членот 19 ставот 1 од законот не спаѓаат во кругот 
на лицата таксативно наброени во оваа законска одредба и покрај изречно 
наведената забрана, таквиот договор се смета за ништовен, т.е. како и да не е 
склучен, па како таков не произведува правно дејство. Затоа, судот е должен да 
внимава по службена должност за ништовност на договорот во смисла на членот 
103 од тогаш важечкиот ЗОО /78 година, како и членот 33 од Законот за земјиште и 
згради („Службен весник на СРМ“ бр. 36/75, 41/75 и 10/79) кој што, исто така, бил 
во важност кога е склучен договорот за доживотна издршка.  

 
  Поради наведеното следуваше овој суд жалбата да ја уважи на тужителите 
и обжалената пресуда да ја преиначи во смисла на членот 361 ставот 1 точка 4 од 
ЗПП, при што тужбеното барање на тужителите Г. К. од Т., С. Д. од Љубљана - 
Р.С., М. Д. од Т. и В. А. од Т. го уважи и утврди дека Договорот за доживотна 
издршка заверен под ОВ. бр. 2845/84 на ден 19. 7. 1984 година пред Општински 
суд Тетово а склучен помеѓу сега покојната Љ. Д., од една страна, и сега 
тужениот Ј. Д. од Т. е апсолутно ништовен и не произведува правно дејство. Ова 
од причини како што е погоренаведено договорот е апсолутно ништовен бидејќи е 
спротивен на законските прописи и тоа на членот 19 од Законот за градежно 
земјиште („Службен весник на СРМ“ бр. 10/79, со исправка во „Службен весник на 
СРМ“ бр. 17/79), ЗОО како и Законот за земјишта и згради („Службен весник на 
СРМ“ бр. 36/75, 41/75 и 10/79). 
 
 Со оглед на тоа што Договорот за доживотна издршка под ОВ. бр. 
2845/84 од 19. 7. 1984 е апсолутно ништовен и не произведува правно дејство, во 
тој случај, како што е погоренаведено со оглед на тоа што настапила смрт на 
покојната Љ., по нејзината смрт правата по членот 19 од Законот за градежно 
земјиште („Службен весник на СРМ“ бр. 10/79, со исправка во „Службен весник на 
СРМ“ бр. 17/79), а кои произлегуваат од членот 15 ставот 1 и членот 17 ставот 1 од 
наведениот закон можат да ги наследуваат законските наследници на покојната 
Љ.. Во кругот на законските наследници се и странките бидејќи Г. и С. се деца на 
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покојниот С.Д., а којшто е брат на покојната Љ., а М. и В. се деца на покојниот Б. Д. 
којшто, пак, е брат на покојната Љ.. Затоа недвижниот имот по правото на 
наследување припаѓа и тоа на Г. и С. во големина од по 3/12 бидејќи како што е 
наведено тие потекнуваат од нивниот предок – С. Д., а тужителите М. и В. по 2/12 
идеални бидејќи тие потекнуваат од нивниот предок Б. Д. заедно со тужениот Ј. Д., 
а не е досуден и неговиот дел бидејќи во постапката Ј. е тужен а не тужител. 
 
  Апелационен суд Скопје ги ценеше наводите во одговорот на жалба на 
тужениот Ј. Д. дека Договорот за доживотна издршка заверен под ОВ. бр. 2845/84 
на ден 19. 7. 1984 година, е наследно-правен договор по тогаш важечкиот Закон за 
наследување и со тој договор може да се пренесуваат одредени права и да се 
изразува волјата на договарачите по тој договор а кој договор е и судски заверен, 
и во тој случај не може истиот да се огласи за апсолутно ништовен но не ги 
прифати од следните причини: 
 
  Како што е и погоренаведено, а како што прифатил и првостепениот суд, 
покојната Љ. Д. била поранешен сопственик на сега спорната КП. бр. 6594 КО Т. во 
површина од 11335 м2, која парцела во согласност со Законот за определување на 
градежно земјиште („Службен весник на СРМ“ бр. 9/71) станала национализирано 
градежно земјиште, па во тој случај со Договорот за доживотна издршка заверен 
под ОВ. бр. 2845/84 на ден 19. 7. 1984 година пред Општински суд Тетово, во никој 
случај не можела да го пренесе правото на користење на парцелата, а уште 
повеќе да пренесе право на сопственост како што тоа го сторила со наведениот 
договор, бидејќи и таа со поопштествувањето го имала само правото на 
користење, а не и правото на сопственост. Затоа и при заверка на договорот судот 
бил должен по службена должност да води сметка дали таков договор може да 
завери и дали таквата заверка и таков договор е во согласност со законските 
прописи. 
 
  Апелационен суд Скопје ги ценеше наводите во одговорот на жалба на 
тужениот Ј. Д. дека после 23 години од склучување на Договорот за доживотна 
издршка, заверен под ОВ. бр. 2845/84 на ден 19. 7. 1984 година пред Општински 
суд се бара апсолутна ништовност, спротивно на законските прописи не ги 
прифати од следните причини: 
   

Имено, во согласност со членот 103 од тогаш важечкиот ЗОО ништовниот 
договор не произведува правно дејство уште од своето настанување и 
ништовноста не се гаси, во смисла на членот 110 оттогаш важечкиот ЗОО. Така, за 
поведување на судски спор кај апсолутната ништовност на договорите нема 
законски рокови како што е случај тоа кај другите правни институти, бидејќи се 
смета дека истите како спротивни на закон, устав, и добрите обичаи не може да 
имаат правно дејство во правниот промет и затоа во смисла на членот 110 од 
ЗОО, правото за истакнување на ништовност не се гаси. 
 
  Апелационен суд Скопје ги ценеше наводите во одговорот на жалба на 
тужениот Ј. Д. дека е донесено решение во поведена постапка за 
денационализација од страна на тужениот под ДН. бр. 17-782/2 од 29. 12. 2001 
година, решение коешто е правосилно и со ова решение спорната КП.бр.6594 во 
површина од 11335 м2. КО Т. е вратена во сопственост на тужениот и со тоа дека 
тужителите немаат право сега повторно да бараат да се утврди дека Договорот за 
доживотна издршка заверен под ОВ. бр. 2845/84 на ден 19. 7. 1984 година пред 
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Општински суд Тетово а склучен помеѓу сега покојната Љ. Д., од една страна, и 
сега тужениот Ј. Д. од Т., од друга страна, е апсолутно ништовен и дека не 
произведува правно дејство и воедно да се утврди дека тужителите по основ на 
наследство преку покојната Љ. Д. се сопственици на недвижниот имот, но не ги 
прифати бидејќи како што е наведено и во самиот одговор на жалба тоа право го 
имаат тужителите по членот 63 од Законот за денационализација. Имено, како што 
прифаќа и тужениот, тужбата за погоренаведеното тужбено барање е поднесено 
во законски предвидениот рок од пет години бидејќи сметано од правосилноста на 
решението за денационализација од 17. 2. 2002 година, истекот на пет години е 
заклучно со 17. 2. 2007 година. На 18. 2. 2007 година е последниот ден за 
поднесување на тужба кој паѓа во недела, затоа рокот се поместува во понеделник 
а тоа е 19. 2. 2007 година, кога е поднесена и тужбата. 
 
  Апелациониот суд Скопје ги ценеше наводите во одговорот на жалба на 
тужениот дека во постапката по предметот П. бр. 176/2002, П. бр. 322/2002 не му 
било оспорено правото на сопственост од сегашните тужители и дека не може сега 
да се оспорува во оваа постапка од причини што спорот во наведениот предмет 
бил со В. К. Т. Ц. – М. „Т.“ АД Т., а не со сегашните тужители и во таа постапка 
тужени биле Ј. Д., М. Д. и В. А.. 
 
  Во согласност со членот 161 ставот 2 од ЗПП и членот 148 од ЗПП, овој суд 
го задолжи тужениот да ги надомести трошоците по постапката на тужителите. 
 
  Од напред изнесените причини во смисла на членот 361 ставот 1 точка 4 од 
ЗПП уважена е жалбата на тужителите и е преиначена обжалената пресуда, така 
што е усвоено тужбеното барање со тоа што е утврдено дека предметниот договор 
за доживотна издршка е ништовен и не произведува правно дејство, а тужениот е 
задолжен да им го признае на тужителите правото на сопственост на предметната 
парцела. 
 

 (Pресуdа на Аpелационен суd Сkоpје, GЖ. бр. 5777/07) 
 

* * * 
 
74. Доколку во договорот за бескаматен заем заверен кај нотар е договорено 
дека ако, по истекот на роковите за враќање на заемот, заемопримачот не го 
врати примениот заем се обврзува да плати камата на целиот износ заклучно 
со денот на исплатата, правилно постапил извршителот кога, во корист на 
доверителот, наплатил од должникот затезна камата. 
  

Од образложението 
          
          Жалбените наводи на должникот дека судот воопшто не ја образложил 
околноста на која приговараше должникот, дека со извршната исправа - 
нотарскиот акт ОДУ. бр. 217/00 од 7. 9. 2000 година, на нотарот Т. Т. од О., врз која 
е донесен налогот за извршување, не била определена камата, а, пак, таква 
камата со налогот за извршување, била определена заради што постојат и 
неправилности при извршувањето, овој суд најде дека се неосновани. 
 
          Имено, со одредбата од членот 3 од договорот за заем на девизни парични 
средства, склучен помеѓу странките на ден 4. 9. 2000 година, врз основа на кој е 
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составена и извршната исправа-нотарскиот акт, стои дека, девизните парични 
средства што се предмет на овој договор од членот 2, се даваат на заем без 
камата, а со услов на враќање од две години, а во членот 7 од истиот договор за 
периодот од денот на давањето на заемот па сè до договорениот рок за враќање 
на заемот, не тече камата за дадениот заем. Доколку по истекот на роковите за 
враќање на заемот, заемопримачот не го врати примениот заем, истиот се 
обврзува да плати домицилна камата на целиот износ и тоа сметано од 23.8.2000 
година, па заклучно со денот на исплатата. Иако во договорот за заем, како и во 
нотарскиот акт од 6.9.2000 година, во членот 3 е регулирано дека девизните 
парични средства што се предмет на овој договор наведени во членот 2 од овој 
договор, се даваат на заем без камата, а со услов на враќање од две години, во 
конкретниот случај, тоа не значи дека должникот за задоцнетото плаќање не треба 
да плати соодветна - домицилна камата.  
 

Напротив, должникот токму со договорот за заем и со нотарскиот акт како 
извршен наслов, што претставуваат една целина, должен е да плати и камата. 
Всушност, договореното во членот 3 од договорот за заем и нотарскиот акт, да не 
се плаќа камата на дадениот заем се однесува за камата, за периодот кој е 
договорен за враќање на заемот, а тоа е две години, додека, пак, со членот 7 од 
договорот за заем, е прецизирано дека, доколку по истекот на роковите за враќање 
на заемот, во конкретниот случај две години, ако должникот не го врати примениот 
заем, истиот се обврзува да плати домицилна камата на целиот износ. Бидејќи 
должникот не го вратил заемот во периодот определен по договореното, 
започнато е извршувањето, во кое не се сторени неправилности при 
извршувањето и извршителот правилно го донесе налогот за извршување, во кој 
на главниот долг определил и домицилна камата сметано од 4. 9. 2000 година, до 
исплатата, односно од денот на склучувањето на договорот за заем.  

 
            Од изнесеното, овој суд ја одби жалбата на должникот, во согласност со 
членот 77 ставот 7 од ЗИ. 
 

(Решение на Аpелационен суd Биtола, GЖ бр. 3145/09) 
 
 
 
в) Наdомесtоk на шtеtа  
 
75. Осигурувачот не е должен да плати на осигуреникот надоместок на штета 
во вид на изгубена заработувачка која е исклучена од договорот за каско 
осигурување на моторното возило. 
 

Од образложението 
 

Првостепениот суд го одбил како неосновано тужбеното барање на 
тужителот - осигуреник против туженото осигурително друштво за надоместок за 
изгубена заработувачка од денот на опожарувањето на ТМВ кое било каско- 
осигурено до денот на исплатата на штетата. Како причина за одбивање на 
тужбеното барање е наведено тоа што тужениот ја исполнил договорната обврска 
и ја платил штетата причинета со опожарувањето на возилото на тужителот од 
80%, а договорна обврска за надоместок за изгубена заработувачка не презел 
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тужениот. Исто така, таква обврска не е предвидена и со условите за комбинирано 
осигурување на моторни возила. 

 
Ваквото стојалиште во целост е прифатено и од второстепениот суд, по 

поднесената жалба на тужителот. Во образложението на правните причини 
второстопениот суд поаѓа од одредбата од членот 958 ставот 1 од ЗОО според 
која осигурувачот не е должен да му плати на осигуреникот на име надоместок на 
штета која е исклучена од договорот за осигурување, како и членот 6 ставот 1 
точка 1 од условите за комбинирано осигурување на моторни возила каде е кажано 
дека осигурувачот е ослободен да плаќа надоместок на штета поради изгубена 
заработувачка. 

 
Поднесената ревизија до Врховниот суд е одбиена како неоснована со 

образложение дека пониските судови правилно го примениле материјалното 
право, бидејќи каско - осигурувањето во целост ја покрива штетата кога 
осигурениот предмет е уништен, односно оштетен или исчезнат како последица од 
настани независни од волјата на договорувачот на осигурувањето, осигуреникот 
или возачот и потполното каско-осигурување не предвидува надоместок за 
испуштена корист. 

 
(Pресуdа на Аpелационен суd Шtиp, ССЖ бр. 119/06) 

 
* * * 

 
76. За правниот недостаток на возилото предмет на договорот за продажба, 
одговара продавачот, без оглед дали тој знаел или не знаел за недостатокот. 
Доколку, поради правниот недостаток возилото било одземено од купувачот, 
договорот се раскинува по сила на самиот закон, а купувачот има право на 
надоместок на претрпена штета. 
  

Од образложението 
 
Барањето за заштита на законитоста е основано. 
 
Основан е наводот во барањето за заштита на законитоста дека пониските 

судови погрешно го примениле материјалното право кога го одбиле тужбеното 
барање на тужителот како неосновано, утврдувајќи дека не постои одговорност на 
страна на тужениот за правните недостатоци на договорот (заштита од евикција). 
Правниот основ за ваквото одлучување пониските судови го наоѓаат во членовите 
122 и 496 ставот 1, членот 500 ставот 1 од ЗОО („Службен лист на СФРЈ“ бр. 
29/78), кој закон важел во времето на настанувањето на спорниот однос. Имено, и 
двата суда прифатиле дека предметното патничко моторно возило било донесено 
од Република Бугарија, неколку пати било купувано и продавано од различни лица, 
кои управувале со возилото, во повеќе наврати било регистрирано во РМ, биле 
извршени проверки при промената на сообраќајните дозволи, при што од 
надлежните институции при проверката на возилото не биле забележани никакви 
недостатоци. Тужениот С.Т. како трет сопственик на возилото во РМ истото го 
продал на тужителот Т.С. од П. за купопродажна цена од 405.325,00 денари. По 
купувањето на возилото тужителот возилото го регистрирал на свое име и истото 
непречено од никого го управувал сè до 12. 9. 2004 година, кога при посета на 
тужителот во Република Бугарија истото му било одземено поради тоа што била 
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утврдена разлика помеѓу запишаните податоци во талонот и тие на шасијата, при 
што било утврдено дека патничкиот автомобил бил украден и истиот се барал низ 
Република Бугарија.  

 
Пониските судови застанале на стојалиште дека за да се раскине договорот 

за продажба било потребно тужениот да му ја врати на тужителот исплатената 
купопродажна цена од договорот, додека тужителот потребно е да му го врати 
возилото на тужениот. Меѓутоа, во конкретниот случај, враќањето на возилото не 
било можно од причини што предметното возило повеќе не постоело, односно 
истото се наоѓало во друга држава. Пониските судови утврдиле дека не постои 
вина на страна на тужениот од причина што тужениот се јавувал како трет купувач 
кој по законски пат се стекнал со правото на сопственост на возилото, истото го 
регистрирал и извадил сообраќајна дозвола на негово име, поради што истиот не 
знаел, ниту можел да знае дека предметното возило има некој правен недостаток, 
поради што го одбиле тужбеното барање на тужителот како неосновано. 

  
Врховниот суд на РМ, наоѓа дека погрешен е ставот на пониските судови 

кога прифатиле дека не постои можност да се раскине договорот за продажба, 
како и тоа дека не постои вина на страна на тужениот за да може да се бара 
надоместок на штета. 

 
По наоѓање на Врховниот суд на РМ, погрешен е ставот на пониските 

судови кога прифатиле дека не постои можност да се раскине договорот за 
продажба, како и тоа дека не постои вина на страна на тужениот за да може да се 
бара надоместок на штета. Имено, од наведените законски одредби за тужениот, 
како продавач, постои одговорност без оглед на тоа дали тој знаел или не знаел 
за, правниот недостаток на возилото кое било предмет на договорот за продажба. 
Оттука, погрешен е ставот на пониските судови дека не постои вина на страна на 
тужениот, утврдувајќи дека тужениот се јавувал како трет купувач кој по законски 
пат се стекнал со правото на сопственост на возилото, поради што истиот не 
знаел, ниту можел да знае дека предметното возило има некој правен недостаток.  

 
Следователно на ова, овој суд истакнува дека во конкретниот случај не е 

потребна вина на страна на тужениот како продавач, од причина што одговорноста 
на продавачот е предвидена со закон. Во оваа смисла, од значење е фактот дека 
тужителот како купувач во смисла на членот 509 од ЗОО, го известил тужениот 
како продавач, дека врз предметот - возилото, трето лице полага некое право, па 
побарал да му ја врати купопродажната цена, односно да му ја надомести штетата. 
Бидејќи, тужениот како продавач не постапил според барањето на купувачот, во 
случај на одземање на предметот - возилото од купувачот, договорот за продажба 
во смисла на членот 510 од истиот закон, се раскинува според самиот закон, а 
купувачот може по свој избор да го раскине договорот или да бара сразмерно 
намалување на цената, како и да го раскине договорот ако поради тоа неговата 
цел не може да се оствари.  

 
По наоѓање на овој суд, пониските судови погрешно прифатиле дека не 

постои можност да се раскине договорот за продажба, како и тоа дека не постои 
вина на страна на тужениот за да може да се бара надоместок на штета, а ова од 
причина што договорот за продажба се раскинува според самиот закон и во секој 
случај купувачот има право на надоместок на претрпената штета.  
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Овој суд, исто така, истакнува дека одговорноста на тужениот за правните 
недостатоци неспорно произлегува и директно од договорот за продажба од 
16.2.1998 година, склучен помеѓу тужителот како купувач и тужениот како 
продавач, во кој било наведено дека доколку се појават други лица со претензии 
на право на сопственост по кој било основ, тужениот е должен да го прими во 
заштита тужителот, односно купувачот на возилото и ако евентуално 
сопственичкиот спор го загуби ќе му ја врати купопродажната цена и ќе му ги плати 
евентуалните трошоци и штетата.  

 
Со оглед дека пониските судови поради погрешна примена на 

материјалното право нецелосно ја утврдиле фактичката состојба и поради тоа 
нема услови за преиначување на побиваните пресуди, следуваше, во согласност 
со членот 394 ставот 2 в.в. со членот 381 ставот 2 од ЗПП, барањето за заштита на 
законитоста да се усвои, а пресудите на двата суда да се укинат и предметот да се 
врати на повторно судење на првостепениот суд. 

 
При повторно судење, првостепениот суд е должен правилно и целосно да 

ги утврди решителните факти од значење за решавањето на овој спор во 
согласност со одредбите од членот 508 ставот 1, членовите 509 и 510 ставовите 1, 
2 и 3 од ЗОО од 1978 година, кој важел во времето на настанувањето на спорниот 
однос и да донесе правилна и законска одлука. Првостепениот суд имајќи предвид 
дека тужениот е одговорен за штетата што ја претрпел тужителот при нејзиното 
утврдување ќе треба да ја земе предвид староста на возилото, периодот за кој 
тужителот го користел истото и притоа, имајќи ја предвид неговата амортизација, 
да ја утврди стварната штета што ја претрпел тужителот од раскинатиот договор 
за продажба. 
 

(Решение на Врховен суd на РМ, Gзз. бр. 51/06) 
 

* * * 
 
77. Претпријатието за одржување на јавни патишта е одговорно за 
надоместок на причинетата штета на моторно возило, доколку навремено не 
ги отстрани недостатоците на патот поради кои може да се предизвика штета 
на корисниците на односниот пат, но доколкиу за настанатата штета има 
придонес и од страна на возачот на возилото поради неприспособувањето 
на возењето на конкретните услови на патот, надоместокот на штетата ќе се 
сообрази со придонесот на оштетениот. 
 

 
Од образложението 

 
 Апелациониот суд во Штип, ја разгледа жалбата, списите во предметот, ја 
испита побиваната пресуда во смисол на членот 354 од ЗПП, па најде дека: 
 
 Жалбата е неоснована. 
 

Неосновани се жалбените наводи за погрешно и нецелосно утврдена 
фактичка положба. Имено, судот утврдил дека на критичнот ден околу 17 часот 
тужителот го управувал моторното возило на магистралниот пат во време кога 
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било дожделиво, на коловозната лента имало наноси од земја и вода. Кога 
тужителот со возилото дошол односниот дел од патот, поради наносите од земја и 
дотечената вода на коловозната лента го изгубил правецот на движење и излетал 
од лентата надвор од патот по што моторното возило се завртело двапати и 
дошло до оштетување на возилото. Непосредно пред излетување на возилото од 
патот тоа се движело со околу 65 км/час, додека во моментот на излетувањето 
брзината изнесувала околу 63 км/час. На местото на случената сообраќајна 
незгода постоела вертикална сообраќајна сигнализација со која брзината на 
движење на возилата, во тој дел од патот, била органичена на 50 км/час. 
Тужителот како возач не ја приспособил брзината на движење на возилото на 
таквите околности и услови на патот и постапил спротивно на членот 35 од ЗБСП. 
На местото на сообраќајната незгода на лице место постои блага кривина на која 
од поголема висина на асфалтот се вклучува спореден земјен пат. Просторот 
околу земјениот пат е поголем и во косина паѓа на асфалтниот пат и претставува 
поголемо сливно подрачје за вода и во услови на подолги врнежи на дожд и појак 
дожд преку патот се слива вода на асфалтот, вода која носи и земјен нанос. На 
лице место не постои обезбеден проток или испуст преку кој би се насочила таа 
вода да не се влива преку споредниот пат на асфалтниот пат па заради тоа водата 
преку патот истекува на асфалтниот пат. За да се прекине дотокот на вода на 
асфалтниот пат потребно е да се направи канал на земјениот пат на кој ќе се стави 
метална решетка. Туженото претпријатие, според преземените обврски според 
договорот за одржување и заштита на магистралната и регионална патна мрежа со 
Фондот за патишта, бил должен трајно да ја следи состојбата на магистралните и 
регионалните патишта и за сите констатирани недостатоци кои можат да се 
отстранат во рамките на програмираните средства, веднаш да презема мерки, а за 
работи кои не се предвидени со годишната програма, го информира фондот и 
предлага извршување на дополнителни и непредвидени работи а за работи кои 
заради безбедноста на сообраќајот не трпат одлагање или, пак, постои опасност 
за стабилноста на трупот или објектот веднаш презема мерки и го известува 
фондот.  

 
Во незгодата возилото излетало од патот кон внатрешната страна на 

кривината иако во делот на кривина постои центрифугална сила која зависи од 
брзината на движењето на возилото, колку е поголема брзината толку е поголема 
и центрифугалната сила и тежнее да го исфрли возилото кон надворешната 
страна. Во овој случај возилото било исфрлено кон внатрешната страна на 
кривината што значи дека поголема сила од центрифугалната била силата 
предизвикана од големото количество на вода и нанос што придонело возилото да 
изгуби допирна површина со коловозната конструкција и биде истуркано кон 
внатрешната страна. Од сообраќајната незгода, превртувањето и излетувањето на 
возилото од патот му е причинета штета опишана во процената на осигурителната 
компанија и возилото е земено како тотално оштетено и цената на таквото возило 
по каталогот изнесувала 1.190.028 денари, амортизацијата на возилото е 
проценето да изнесува 75% или 892.521 денари, стварната вредност на возилото 
изнесува 297.507 денари, вредноста на остатоците оставени на сопственикот 
изнесуваат 25% или 74.376 денари или вкупнат штета на возилото причинета на 
тужителите изнесува 223.131 денар. 

 
На така правилно и целосно утврдена фактичка положба, првостепениот 

суд правилно го применил материјалното право кога одлучил, така што делумно го 
уважил тужбеното барање на тужителите и го задолжил тужениот да им плати 
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штета во износ од 111.566 денари што изнесува ½ (една половина) од вкупно 
утврдената штета од 223.131,00 денари, прифаќајки дека во согласност со членот 
181 од ЗОО (ЗОО) постои придонес и на страна на тужителот кој управувал со 
возилото и кој соодветно не ја приспособил брзината на движење на возилото 
според конкретните услови кои биле на местото на незгодата. Имено, брзината на 
движењето на возилото во моментот на налетувањето на водениот тек и наносите 
на земја изнесувала 65 км/ч а во моментот на излетувањето 63 км/ч. Судот 
утврдил дека на местото на незгодата стоела вертикална сообраќајна 
сигнализација со која брзината на движењето на возилото, на тој дел од патот, 
била ограничена на 50 км/ч, па од тие причини тужителот како возач не ја 
приспособил брзината на движењето на таквите околности и постапил спротивно 
на членот 35 од ЗБСП. Меѓутоа, судот правилно прифатил дека придонес за 
сообраќајната несреќа и причинувањето на штета има и на страната на тужениот, 
бидејќи на лице место тој нема обезбедено прокоп или испуст преку кој би се 
насочила водата и земјениот нанос во услови на подолги врнежи на дожд и појак 
дожд, така што земјениот нанос се влива преку споредниот пат директно на 
асфалтниот пат. За да се прекине дотокот на вода и нанос на асфалтниот пат 
потребно е тужениот да направи канал на земјениот пат на кој ќе постави метална 
решетка за кое нешто тужениот според напредспоменатиот договор за одржување 
и заштита на магистралната и регионална патна мрежа е должен да ја следи 
состојбата на магистралните и регионалните патишта. Бидејќи тужениот тоа нешто 
го нема сторено, постои вина и на негова страна и придонес за настанатата 
незгода и причинетата штета. 

  
Од погореизнесеното, а во согласност со членот 357 од ЗПП, жалбата на 

тужениот е одбиена како неоснована и е потврдена обжалената пресуда. 
 

(Pресуdа на Аpелационен суd Шtиp, Gж. бр. 163/08) 
 

* * * 
 
78. Државата РМ сноси објективна одговорност за штетата настаната со смрт, 
телесна повреда или оштетување, односно уништување на имотот на 
физичко или правно лице, поради акти на насилство или терор кои се 
случиле во периодот од 3.5.2001 година, кога настанале вооружените 
дејствија со воени конфликти и акти на насилство и терор, на подрачјето на 
с.О. - К. сè до склучувањето на Рамковниот договор од 13. 8. 2001 година.  
  

Од образложението 
  
 Апелациониот суд Скопје на нејавната седница одржана на ден 2. 10. 2008 
година, во согласност со членот 351 ставот 2 од ЗПП најде дека за правилно 
утврдување на фактичката состојба потребно е да се повторат веќе изведените 
докази при што да се изведе доказ распит на странки како и другите докази, 
поради што одржа јавна расправа на ден 17. 10. 2008 година на која во присуство 
на полномошникот на законскиот застапник, советник на тужената Р. М. Ј. В., 
полномошникот на тужителите С. С., адвокат од К., тужителите Г. М. и О. Г. лично, 
откако се изнесе содржината на предметот, се прочита обжалената пресуда, како и 
се изнесе содржината на жалбата и одговорот на жалбата, се изврши распит на 
странките, судот ги изведе доказите во списите по предметот, па ценејќи ги овие 
докази во смисла на членот 8 од ЗПП, ја утврди фактичката состојба. 
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 Од така утврдената фактичка состојба произлегува дака тужителите имаат 
право на надоместок на оваа штета за 2001 година, бидејќи вооружениот конфликт 
во 2001 година, којшто настанал од 3. 5. 2001 година и се третираше како 
вооружен конфликт до склучување на Рамковниот договор, кога настана примирје, 
па оттогаш видно и од доказите во списите по предметот тужителите не биле 
спречени да ги посетуваат своите имоти а со тоа и да ги обработуваат имотите. 
Дотолку повеќе што наведеното произлегува од известието од централни 
полициски служби заведено под бр…. од 28. 11.2006 година, каде што стои дека во 
текот на 2001 година почнувајќи од 3. 5 2001 година и во текот на месец јуни и јули 
на подрачјето на с. О. - К. се случиле напади со огнено оружје од 
неидентификувани терористички групи врз безбедносните сили на РМ, кои биле 
ангажирани за обезбедување на месното население, при што од страна на 
безбедносните сили било возвраќано на нападите. Во наведениот период од 
страна на безбедносните сили не се преземени мерки за попречување на 
користење на имотите од страна на сопствениците, меѓутоа, поради вооружените 
престрелки најголем дел од жителите ги напуштиле своите домови. По 
потпишување на Рамковниот договор на 13. 8. 2001 година и по отпочнување на 
спроведување на пилот програмата, повеќе немало вооружени престрелки и 
отпочнало организирано враќање на жителите на с. О. во своите домови. 
 
  Поради наведеното за надоместок на материјална штета - испуштена 
корист по погоренаведениот основ, овој суд досуди само за 2001 година а за 
разликата од досудената штета погоре наведена до предјавената штета за 2002 и 
2003 година во вкупен износ од 314.900,00 денари, тужбеното барање го одби како 
неосновано, а со тоа и во тие делови за камата. 
 
 По однос на тужбеното барање за надоместок на материјална штета 
причинета во вооружаниот конфликт од 3. 5. 2001 година па сè додека траел со 
акти на насилство и терор за оштетената куќа која се наоѓа на КП. бр. 458 во м.в. 
„С.“ заведена во ПЛ. бр…. за КО О. сопственост на тужителот и тоа во површина 
од 80 м2. Судот обжалената пресуда под ставот 1 ја потврди и ја прифати сумата 
што е утврдена во износ од 15.202,56 денари, која штета е утврдена во согласност 
со извршеното вештачење од вештото лице А. Ѓ. - дипломиран инженер - 
архитект.  
 
 По однос на подвижните ствари Апелациониот суд Скопје прифати дека 
тужителите ги поседувале стварите наведени во фактичката состојба како и во 
диспозитивот на оваа пресуда како и во обжалената пресуда, при што констатира 
дека подвижните ствари не постојат на лице место бидејќи тоа произлегува од 
непосредниот увид на лице место извршен од страна на судечкиот судија на 
првостепениот суд а и од исказите на тужителите распрашани како странки и 
Апелациониот суд Скопје следуваше по однос на барањето за надоместок на 
материјална штета за уништени подвижни ствари под ставот 3 обжалената 
пресуда ја потврди.  
 
 Апелациониот суд Скопје ги ценеше жалбените наводи на тужената РМ 
дека во недоволна мера се ценети наводите на тужената РМ дека не е направено 
разлика што се подразбира под поимот терор или акт на насилство, дали тука се 
мисли на сите акти на насилство и терор кои создаваат чувство на несигурност и 
страв и дека судот воопшто не се впуштил при оцена на членот 166 од ЗОО, а со 
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тоа дека погрешно е применето материјалното право меѓутоа, ваквите наводи се 
неосновани од следните причини:  
 
 Во конкретниот случај, правилно е утврдено од страна на првостепениот 
суд дека во конкретниот случај треба да се примени одредбата од членот 166 од 
ЗОО од причини што во согласност со оваа одреба за штета настаната од смрт, 
телесна повреда или оштетување, односно уништување на имотот на физичко или 
правно лице, поради акти на насилство или терор, како и при јавни демонстрации и 
манифестации, одговара државата. При состојба кога е неспорно дека во периодот 
од 3. 5. 2001 година настанаа вооружените дејствија со воени конфликти и акти на 
насилство и терор сè до склучување на Рамковниот договор во тој случај за 
настанатата штета одговорност сноси државата. Ваквата одговорност е по 
принципот на објективна одговроност. Фактот дека во овој период имало акт на 
насилство и терор неспорно произлегува од извршениот распит на странки како и 
погоренаведениот извештај од Централните полициски служби како и писмените 
докази каде што е неспорно дека неидентификувани терористички групи со огнено 
оружје во наведениот период вршеле напади на подрачјето на с.О.. 
 
  Апелациониот суд Скопје ги ценеше жалбените наводи на тужената РМ 
дека од страна на првостепениот суд не е утврдено дали од Меѓународна 
организација ИГМ се понудени трипартитни договори за санација, односно 
изградба на нови станбени објекти на тужителите, па на овие околности 
Апелациониот суд Скопје изврши распит на странки и констатира дека на 
тужителите не им било понудено склучување на вакви договори, а, исто така, не 
добиле донација од странска организација ниту, пак, помош не само за објектот 
туку и за изгубената добивка што ја претрпеле како и за уништените ствари. 
 
 Апелациониот суд Скопје ги ценеше жалбените наводи на тужената РМ 
дека имаат сознанија дека жителите од с. О. веќе имаат отуѓувано и дел од својот 
имот врз основа на усмени договори, но не ги прифати бидејќи и од распитот на 
странки како и од другите докази изведени во текот на првостепената постапка не 
произлегува дека тужителите својот имот како недвижен така и подвижен го 
отуѓиле.  
 
 Апелациониот суд Скопје ги ценеше жалбените наводи на тужената РМ 
дека со сигурност не е утврдено дали тужителите се сопственици на подвижните 
ствари за коишто при утврдувањето на нивната вредност е прифатено дека се 
уништени, но не ги прифати бидејќи смета дека се неосновани. Од извршениот 
распит на тужителите како странки и распрашаните сведоци во текот на 
постапката, јасно произлегува дека тужителите биле сопственици на наведените 
ствари. Како што е и погоре наведено, имајќи го предвид фактот дека тужителите 
биле петчлено семејство вообичаено е да ги имале стварите коишто се 
побаруваат со тужбата.  
 
  Апелациониот суд Скопје ги ценеше жалбените наводи на тужената РМ 
дека не е со сигурност утврдено зошто тужителот М. кога навел на записник од  21. 
6. 2004 година, дека што можел земал со него, овие ствари коишто се наведени во 
тужбата не се земени со него заедно со другите ствари, па во тој случај дека 
тужбеното барање за подвижните ствари треба да се одбие како неосновано, но не 
ги прифати од следните причини: 
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  Имено, како што навел тужителот на записник пред првостепениот суд на 
ден 21. 6. 2004 година, истото го наведе и при извршениот распит на странки на 
записник од 17. 10. 2008 година, на јавната седница одржана пред овој суд, со 
појаснение дека во настанатата ситуација на вооружени дејствија во 2001 година, 
тужителот земал лесни ствари што можел да ги земе со себе и тоа: алишта, ќебе, 
душек и слично, а немал време и не можел да ги земе стварите наведени во 
тужбата бидејќи биле потешки и немал со што да ги однесе. На овој исказ 
правилно постапил првостепениот суд кога поклонил верба бидејќи и овој суд 
смета дека овој исказ се потврдува со исказот на тужителката О. распрашана како 
странка како и со другите докази - сослушаните сведоци пред првостепениот суд, а 
коишто по согласност на странките и нивните полномошници беа прочитани на 
јавната седница пред Апелациониот суд Скопје, како и со писмените докази 
изведени пред првостепениот суд и пред овој суд.  
 
  Апелациониот суд Скопје ги ценеше жалбените наводи на тужената РМ 
дека при досудувањето на каматата, првостепениот суд погрешно го применил 
материјалното право кога каматата ја досудил од поднесување на тужба а не од 
пресудување и констатира дека жалбените наводи се основани и во тој дел ја 
преиначи првостепената пресуда, досудувајќи камата од денот на пресудување од 
страна на првостепениот суд од 11. 1. 2008 година а поголемото барање по сите 
основи за разликата за временскиот период од 10. 11. 2003 година па до 11. 
1..2008 година го одби како неосновано. Имено, во конкретниот случај со оглед на 
тоа што се работи за штета и тоа: во вид на испуштена корист за несобрана 
реколта поради неможност за обработување на земја, за штета којашто се состои 
во оштетување на објект - куќа, како и за штета којашто се состои во уништени 
подвижни ствари, за кој вид на штета се земени според вештачењата и тоа од 
вешто лице А. Ѓ. - дипломиран инженер- архитект по однос на станбениот објект, Ј. 
Д. дипломиран економист, по однос на вредностите на подвижните ствари и Ф. А.-
агроном, сегашни цени на чинење, во тој случај камата следува од денот на 
пресудувањето - 11. 1. 2008 година, а не од денот на поднесување на тужба.  
 
  Апелациониот суд Скопје ги ценеше жалбените наводи на тужената РМ по 
однос на досудените трошоци дека истите се превисоко одмерени, а и 
неадвекатно се одмерени во согласност со успехот на спорот и таквите жалбени 
наводи смета дека се делумно основани и во таа смисла ја преиначи обжалената 
пресуда.  
  
  Апелациониот суд Скопје делумно го усвои и барањето наведено во 
одговор на жалба на тужителите па ги досуди трошоците за одговор на жалба што 
се побарува, меѓутоа, во висина на успехот на спорот. 
 
  Во смисла на наведеното следуваше дека овој суд одлучи како во 
диспозитивот на оваа пресуда во согласност со членовите 357 и 361 од ЗПП. 
 

 (Pресуdа на Аpелационен суd Сkоpје, GЖ. бр. 1684/08) 
 

 
* * * 
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79. За штета настаната од јавни демонстрации одговара државата РМ според 
принципот на објективна одговорност, а во согласност со членот 166 од ЗОО. 
 

Од образложението 
 

Утврдено е дека во временскиот период од 27. 1. 2005 година, до 17.2.2005 
година, на магистралниот пат М - 5 Кочани - Делчево, кај раскрсницата спрема с. 
Кучичино и Чешиново била поставена блокада со земјоделска механизација од 
страна на месното население. Утврдено е дека тужителот е трговско друштво кое 
врши превоз на меѓуопштински линии на повеќе релации од Кочани кон другите 
градови во државата како и локални линии на релација Кочани – селски населби. 
Овие факти помеѓу странките не се спорни. 

 
Утврдено е дека за периодот од 27. 1. 2005 година до 17. 2. 2005 година, 

поради поставената блокада, тужителот не бил во можност да го извршува 
превозот на вообичаен начин, превоз на одредени линии не можел да врши, а 
превоз на одредени линии вршел со дополнителни трошоци, и на таков начин 
претрпел материјална штета во износ од 217.910,00 денари. Висината на штетата 
е утврдена од вешто лице дипломиран економист. 

 
Членот 166 од ЗОО ја регулира одговорноста поради терористички акти, 

јавни демонстрации или манифестации и припаѓа во отсек 6 од ЗОО - посебни 
случаи на одговорноста. Во членот 166 ставот 1 од ЗОО предвидено е дека „За 
штета настаната од смрт, телесна повреда или оштетување, односно уништување 
на имотот на физичко или правно лице, поради акти на насилство или терор, како 
и при јавни демонстрации и манифестации одговара државата.“ Во ставот 3. од 
истиот член е предвидено дека „државата има право и обврска да бара 
надоместок на исплатениот износ од лицето кое ја предизвикало штетата“. Според 
оваа одредба субјект на одговорност во конкрениот случај е државата - РМ, и 
спрема неа треба да биде насочено барањето за надоместување на штетата, и 
покрај тоа што, можеби е познато лицето кое ја предизвикало штетата. Во 
случаите од членот 166 од ЗОО државата РМ одговара без утврдување на вина. 
Се работи за објективна одговорност и државата не може да ја отстрани таа 
одговорност за надоместување на причинетата штета, приговарајќи дека презела 
„сè“ да се спречи таква штета. 

 
Од овие причини Апелациониот суд во делот спрема РМ го уважи 

тужбеното барање на тужителот. 
 
Од истите причини Апелациониот суд го одби тужбеното барање спрема 

тужените ЈП „Македонија пат“ и Општината. 
 

(Pресуdа на Аpелационен суd Шtиp, TСЖ. бр. 166/2008) 
 

* * * 
 
80. Сопатникот кој знаел дека возачот на возилото консумирал алкохол, кој 
во крвта имал 1,51 промил, па, сепак, се качил во возилото, поради што 
возилото излетало од патот и удрило во дрво што се наоѓало надвор од 
коловозот, на тужителот како сопатник не му следува надоместок на 
материјална и нематеријална штета од осигурителната компанија, каде 
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возилото било осигурено од одговорност спрема трети лица, бидејќи со тоа 
што се качил во возилото, се смета дека се согласил со евентуалните штетни 
последици што би настанале поради управувањето на возилото од возач под 
дејство на алкохол. 

 
Од образложението 

 
Судот утврдил дека тужителот М. М. и лицето Н. Н. заедно консумирале 

алкохол па иако тужителот знаел дека лицето Н. Н. консумирало алкохол, кое во 
крвта има 1,51 промил, се качил во возилото што го управувало лицето Н. Н. па 
поради тоа возилото излетало од патот и на тужителот му биле нанесени телесни 
повреди. 

 
При ваква состојба, тужителот М. М. нема право да бара од осигурителната 

компанија надоместок на штета бидејќи со тоа што тужителот знаел дека возачот 
на возилото консумирал алкохол и покрај тоа се качил во возилото, па со тоа се 
смета дека се согласил со евентуалните штетни последици што би настанале 
поради управување на возилото од возач под дејство на алкохол, што е во 
согласност со членот 150 ставот 1 од ЗОО. 

 
(Pресуdа на Аpелационен суd Шtиp, Gж. бр. 1974/08) 

 
* * * 

 
81. Оштетениот нема право од штетникот или од осигурителното друштво да 
бара надоместок на штета, ако помеѓу нив е склучен договор за порамнување 
- спогодба за надоместок на штета. 
 

Од образложението 
 

Тужителот со тужбата барал да се задолжи тужениот да му плати 
справедлив паричен надоместок за нематеријална штета за претрпени физички 
болки, за душевни болки поради намалена животна активност и за страв, вкупен 
износ од 400.000 денари. 

 
Тужениот во одговорот на тужбата предложил тужбеното барање да биде 

одбиено поради тоа што после штетниот настан помеѓу странките била заклучена 
спогодба за надоместок на претрпената штета, која спогодба целосно била 
извршена. 

 
Првостепениот суд во фактичката состојба утврдил дека тужителот врз 

основа на писмен договор за дело во траење од еден месец кај тужениот 
извршувал работни задачи заварувач - бравар. На ден 18.8.2006 година тужителот 
качен на виљушкар на висина од околу три метри, сечејќи метална цевка од старо 
парно, пресечената цевка го погодила по главата од што изгубил контрола и 
паднал на бетонскиот под при што се здобил со телесни повреди - кршење на 
петицата од десната нога и набиеница на стапалото од левата нога.. Веднаш бил 
пренесен во М. Ц. Кочани каде на десната нога му била ставена гипсена чизма, а 
на левата лонгета. После дванаесет дена од настанот, поточно на 31. 8. 2006 
година тужителот и тужениот склучиле писмена спогодба за надоместок на штета 
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со која тужениот се обврзал тужителот да го пријави во Агенцијата за 
вработување, да му ги плаќа придонесите за пензинско, инвалидско и здравствено 
осигурување сметано од 1. 9. 2006 година, како и да му исплати плата во целосен 
износ за цело време додека ќе се наоѓа на боледување, како и да го оствари 
правото на колективно осигурување и надоместок на штета по тој основ од А Д за 
осигурување „В.“. Тужителот се обврзал да не бара од тужениот надоместок на 
штета, ниту какви било други надоместоци. 

 
Тужбата е поднесена на 20. 12.2007 година. 
 
Со побиваната пресуда тужбеното барање на тужителот е усвоено делумно 

и тоа за вкупен износ на нематеријална штета од 40.000 денари, а во останатиот 
дел тужбеното барање е одбиено. 

 
Постапувајки по жалбата на тужениот, Апелациониот суд во Штип 

побиваната одлука ја преиначи и тужбеното барање на тужителот го одби како 
неосновано, а поради следното: 

 
Со одредбата од членот 1128 ставот 1 од ЗОО е пропишано „Со договорот 

за порамнување лицата меѓу кои постои спор или неизвесност за некој правен 
однос, со помош на заемни попуштања го прекинуваат спорот, односно ја 
отстрануваат неизвесноста и ги определуваат своите заемни права и обврски“. 
Според ставот 2 „Постои неизвесност и кога остварувањата на определено право е 
несигурно“. 

 
Со одредбата од членот 1129 ставот 1 од ЗОО е пропишано „Попуштањето, 

меѓу другото, може да се состои во делумно или наполно признавање на некое 
барање на другата страна или во откажувањето од некое свое барање; во земање 
врз себе некоја нова обврска; во намалување на каматната стапка; во 
продолжување на рокот; во согласување со делумни отплати; во давање право на 
пишманлак“. 

 
Со одредбата од членот 1131 ставовите 1 и 2 од ЗОО е пропишано 

„Предмет на порамнувањето може да биде секое право со кое може да се 
располага. Полноважно е порамнувањето за имотните последици од кривично 
дело“. 

 
Првостепениот суд погрешно ги применил цитираните одредби, бидејќи 

неспорно утврдил дека помеѓу странките е заклучена спогодба за надоместок на 
штета и притоа тужителот изјавил дека е целосно обесштетен и се обврзал во 
иднина да не бара друга штета. 

 
На тужителот во времето на склучувањето на спогодбата му бил познат 

штетниот настан и знаел и можел да знае за штетните последици од настанот па 
поради тоа тужбеното барање за надоместок на штета од истиот настан за кој веќе 
постигнал спогодба е одбиено како неосновано. 

 
Таквото барање на тужителот е во спротивност со начелото на решавање 

на спорови на мирен начин содржано во членот 13 од ЗОО, според кое 
„Учесниците во облигациониот однос ќе настојуваат споровите да ги решаваат со 
усогласување, посредување или на друг мирен начин“, во спротивност со начелото 
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на совесност и чесност содржано во членот 5 од ЗОО според кое „Во засновањето 
на облигационите односи и остварувањето на правата и обврските од тие односи, 
учесниците се должни да се придржуваат на начелото на совесност и чесност“ и 
сето тоа би влијаело врз правната сигурност на правните субјекти во правниот 
промет. 
 

(Pресуdа на Аpелационен суd Шtиp, GЖ. бр. 1170/08) 
 

* * * 
 

82. РМ не е пасивно легитимирна во спорот за надоместок на штета 
причинета со сеча на шума која е денационализирана, а која сеча е извршена 
од страна на Јавното претпријатие кое стопанисува со шумите кои припаѓаат 
на РМ уште во времето кога не била извршена денационализција на 
предметната шума 
 

Од образложението 
 

Апелациониот суд во Штип ги разгледа жалбата и сите списи во предметот, 
ја испита побиваната пресуда во смисол на членот 354 од ЗПП па најде дека: 
 
 Жалбата е неоснована. 
  

Првостепениот суд правилно прифатил за утврдено дека со решение од 
1964 година на таткото на тужителот му била одземена предметната шума 
(национализирана како вишок земјоделско земјиште и шумска површина) и истата 
бил внесена како општествена сопственост во Фондот за селско стопанско 
земјиште. Овој имот бил заведен потоа на име на сега тужената РМ која во 
согласност со Законот за шумите како и посебните планови за стопанисување со 
шумите, сиот овој имот го преостапил на користење на второтужениот - Јавното 
претпријатие за стопанисување со шумите. Второтужениот како корисник и совесен 
владетел стопанисувал со овие шуми во согласност со Законот за шумите и 
посебните планови за стопанисување со шумите за овој дел кога вршел сеча сè до 
2000 година. По 2000 година на овој имот, односно на овие шуми не била вршена 
сеча од страна на второтужениот - кое нешто не го спорат странките по 
постапката. Со решение донесено од министерот за финансии на РМ преку 
комисијата за одлучување по барање за денационализација барањето за 
денационализацијата на тужителот било уважено и напред наведениот недвижен 
имот бил вратен во сопственост на тужителот. Со записник за предавање во 
владение од 2005 година овој имот бил предаден во владение на тужителот.  

 
Како резултат на правилно и целосно утврдената фактичка состојба 

првостепениот суд правилно го применил материјалното право кога одлучил како 
во изреката на побиваната пресуда кога го одбил тужбеното барање на тужителот. 

 
Во членот 141 ставот 1 од ЗОО е предвидено „тој што ке му причини штета 

на друг должен е да ја надомести доколку не ќе докаже дека штетата настанала 
без негова вина“. 

 
Неспорен е и фактот дека шумата за која тужителот сега бара надоместок 

на штета ја исекол првотужениот ЈП за стопанисување со шуми заклучно со 2000 
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година кој шумата ја исекол бидејки истата се водела на име на првотужениот РМ 
која, во согласност со Законот за шумите ја има преотстапено на второтужениот 
како Јавно претријатие за стопанисување на користење на оваа шума. Ова значи 
дека РМ ја нема исечено шумата, односно нема причинето никаква штета на 
тужителот, па според тоа нема никаква вина, односно не може да има пасивна 
легитимација по овој спор бидејки шумата била заведена на првотужениот врз 
основа на горенаведеното решение за национализација.  

 
По однос на второтужениот ЈПСШ, исто така, не постои вина на негова 

страна за исечената дрвна маса па според тоа истиот не може да одговара за 
евентуална штета на тужителот, бидејки оваа дрвна маса ја исекол како Јавно 
претријатие кое стопанисува со сите државни шуми на територијата на РМ, кои 
државни шуми првотужениот РМ во согласност со Законот за шумите ги има 
отстапено на користење на второтужениот. Оваа сеча второтужениот ја има 
направено заклучно со 2000 година, кога шумата се водела на име на РМ, а 
второтужениот уште стопанисувал, односно ги користел шумите.  

 
Од наведените причини неоснован е жалбениот навод на жалителот за 

неосновано збогатување против тужените бидејки не постои стекнување без основ 
во согласност со членот 199 ставот 1 од ЗО ниту од страна на првотужениот ниту 
од страна на второтужениот.  

 
По однос на жалбениот навод на тужителот за непостоење на застареност 

на предметното тужбено барање, по мислење на овој суд, а во согласност со 
изведените докази се утврди фактот дека сечата на наведена шума е извршена 
заклучно со 2000 година - кое нешто не го спорат ниту сега странките во спорот, а 
тужбата со предметното тужбено барање е поднесена до надлежниот суд во 2006 
година - видно од приемниот штембил што значи по истекот на законски 
предвидениот рок од 5 години, односно на општиот рок за застареност на овој вид 
на побарувања предвиден во членот 360 од ЗОО. Поради ова не се исполнети 
условите да во конкретниот случај бидат применети одредбите од членот 370 за 
застој на застарувањето, односно членот 376 од ЗОО за прекин на застарувањето. 

 
Од погоре наведените причини првостепениот суд правилно одлучил кога го 

одбил тужбеното барање на тужителот против тужените со кое бара, тужените 
солидарно да бидат задолжени на име надоместок на штета да му го платат 
износот наведен во тужбата.  

 
 Oд сето погоре изнесено, а во согласност со членот 357 од ЗПП жалбата на 
тужителот е одбиена како неоснована и е потврдена првостепената пресуда. 
 

(Pресуdа на Аpелационен суd Шtиp, GЖ. бр. 179/09) 
 
 

* * * 
 
83. Оштетениот кој претрпел штета по своја исклучителна вина, нема право 
да бара истата да му се надомести од лицето на кое му припаѓа машината со 
која се повредил.  
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Од образложението 
 

Апелациониот суд во Штип, ја разгледа жалбата, списите во предметот, ја 
испита побиваната пресуда во смисол на членот 354 од ЗПП, па најде дека. 
 

Жалбата е неоснована. 
 

Бидејќи жалбата на жалителот е без образложение овој суд во согласност 
со членот 354 ставот 1 од ЗПП, внимава по службена должност на суштествените 
повреди од членот 343 ставот 2 точките 1, 2, 3, 5, 10, 11, 13 и 14 од ЗПП и на 
правилна примена на материјалното право, при што констатира дека 
првостепениот суд нема сторено суштествени повреди од членот 343 ставот 2 
точките 1, 2, 3, 5, 10, 11, 13 и 14 од ЗПП. 

 
Првостепениот суд правилно го применил и материјалното право ако се има 

предвид утврдената фактичка состојба. 
 

 Така, првостепениот суд утврдил дека тужителот бил редовен ученик кај 
тужениот во насока металостругар. Критичниот ден тужителот кај тужениот ја 
обавувал практичната настава. Во просторијата бил присутен класниот 
раководител, предметниот наставник по практична настава. Предмениот наставник 
пред почетокот на наставата ги проверил машините и ги распоредил учениците на 
соодветните машини. Тужителот бил распореден да врши практика на машина за 
обработка на железо - струг. Откако го добил распоредот за работа, тужителот го 
облекол работниот мантил и започнал да работи, но подоцна бидејќи му било 
студено го соблекол мантилот и си ја облекол виндјакната. По извесно време, кога 
веќе привршувал со работа, машината му зафатила парче од ракавот на 
виндјакната и му ја повлекла раката. Предметниот наставник ја исклучил 
машината а тужителот со автомобил на неговиот класен раководител бил 
префрлен во болница каде било констатирано дека нема скршеници на раката.  
 
 На вака утврдена фактичка состојба првостепениот суд правилно го 
применил материјалното право. 
 

Така, првостепениот суд правилно го применил членот 141 ставот 1 од ЗОО 
каде што е предвидено: „тој што ќе му причини штета на друг должен е да му ја 
надомести, доколку не се докаже дека штетата настанала без негова вина“, кога ја 
донел побиваната одлука и го одбил тужбеното, бидејќи од изведените докази 
утврдил дека од страна на тужениот биле преземени сите потребни и вообичаени 
активности за нормално и сигурно одвивање на практичната настава. Машината 
претходно била проверена и исчистена. За цело време при изведувањето на 
наставата бил присутен наставникот кој ги надгледувал учениците, пред почетокот 
на наставата им биле поделени работни одела - мантили на учениците, меѓу кои и 
на тужителот, просторијата била затоплена на температура која била оптимала за 
работа, тужителот при изведување на практичната работа, работа на машина за 
обработка на железен струг, кое е основно средство за работа за занимање 
металостругар за кое се школувал тужителот. Стругот, сам по себе, не е опасен 
предмет доколку правилно се ракува со истиот.  

 
При една ваква состојба и по мислење на овој суд а имајќи ја предвид 

погоренаведената законска одредба во конкретниот случај не се докажа дека 
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штетата настанала по вина на тужениот, па според тоа тужениот нема обврска да 
го плати на тужителот утужениот износ и се исполнети условите за донесување на 
побиваната одлука.  

  
Oд сето погоре изнесено, а во согласност со членот 357 од ЗПП жалбата на 

тужителот е одбиена како неоснована и е потврдена првостепената пресуда. 
 

(Pресуdа на Аpелационен суd Шtиp, Gж 358/09) 
 

* * * 
 
84. Оштетено лице на кое му е нанесено штета со употреба на странско 
моторно возило, ако за возилото постои важечка меѓународна исправа или 
доказ за постоење осигурување од автомобилска одоговорност, може да 
поднесе барање за надоместок на штета до Националното биро за 
осигурување или директно до друштвата за осигурување членки на 
Националното биро, а друштвото е должно истото да го обработи и исплати 
во согласност со меѓународната спогодба за осигурување на моторни 
возила, во рок од 60 дена од денот на поднесување на оштетното барање 
заедно со потребната документација. 
 

Од образложението 
 

.  Апелациониот суд во Штип ги разгледа жалбата, одговорот на жалбата и 
сите списи во предметот, ја испита побиваната пресуда во смисла на членот 354 
од ЗПП па најде дека: 
 
 Жалбата е неоснована. 
  
  Првостепениот суд утврдил дека на критичниот ден на магистралниот пат 
Штип - Кочани се случила сообраќајна незгода во која учесници биле странско 
моторно возило управувано од странски државјанин и домашно патничко моторно 
возило. Утврдил дека за вака причинетата собраќајна несрека со пресудата на 
Основниот суд во Штип за виновен бил огласен странскиот државјанин, а 
оштетените за остварување на своите имотно - правни побарувања биле упатени 
на редовен граѓанско - правен спор. Во вака предизвиканата сообраќајна незгода 
починала сопругата на првио тужител и мајка на другите тужители. Како резултат 
на сообраќајната незгода судот утврдил дека кај тужителите постоела душевна 
болка со последици опишани во обжалената пресуда.  
  

Врз правилно и целосно утврдената фактичка состојба првостепениот суд 
правилно го применил материјалното право кога ја донел побиваната пресуда. 

 
 Во согласност со членот 33 од Законот за задолжително осигурување во 
сообраќајот: „Оштетено лице на кое му е нанесено штета со употреба на странско 
моторно возило, ако за возилото постои важечка меѓународна исправа или доказ 
за постоење осигурување од автомобилска одоговорност, може да поднесе 
барање за надоместок на штета до Националното биро за осигурување или 
директно до друштвата за осигурување, членки на Националното биро“, а во 
согласност со ставот 2 од истиот член „Обработката и исплатата на барањата за 
надоместок на штета, Националното биро за осигурување може да ги отстапи на 
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друштвата за осигурување - членки на бирото кои вршат осигурување од 
автомобилска одговорност“. 
 
 Во согласност со членот 76 ставот 3 од Законот за осигурување: „Друштвото 
за осигурување на кое му е отстапено оштетното побарување е должно истото да 
го обработи и исплати во согласност со меѓународната спогодба за осигурување 
на моторни возила, во рок од 60 дена од денот на поднесување на оштетното 
барање заедно со потребната документација „а во согласност со ставот 4 од 
истиот закон е предвидено дека „Доколку друштвото за осигурување не го исплати 
надоместокот на штетата во предвидениот рок оштетеното лице има право да 
поднесе тужба против Националното биро за зелена карта и друштвото за 
осигурување на кое му е отстапено оштетното побарување“. 
  

Во согласност со членот 141 ставот 1 од ЗОО е предвидено дека : „Тој што 
ќе му причини штета на друг должен е да ја надомести, доколку не се докаже дека 
штетата настанала без негова вина“. 
 
 Во согласност со членот 189 ставот 1 од истиот закон: „За претрпени 
физички болки, за претрпени душевни болки поради намалување на животната 
активност, нагрденост, повреда на угледот, честа, слободата или правата на 
личноста, смрт на блиско лице, како и за страв, судот, ако најде дека околностите 
на случајот, а особено јачината на болките и стравот и нивното траење го 
оправдува тоа, ќе досуди справедлив паричен надоместок, независно од 
надоместокот на материјалната штета, како и во нејзиното отсуство“, а во 
согласност со ставот 2 од истиот член: „При одлучувањето за барањето за 
надоместок на нематеријална штета, како и за висината на нејзиниот надоместок, 
судот ќе води сметка за значењето на повреденото добро и за целта за која служи 
тој надоместок, но и за тоа со него да не им се погодува на стремежите што не се 
спојливи со неговата природа“. 
 
 Бидејќи од изведените докази првостепениот суд неспорно утврдил дека 
тужителите во спорот како брачен другар и деца на сега покојната која загинала во 
сообракајната незгода случена на критичниот ден после нејзината смрт, а поради 
загубата на брачен другар и родител претрпеле душевни болки во јачина и 
времетраење поконкретно наведени и опишани како во наодот и мислењето на 
вештото лице, по мислење на овој суд, првостепениот суд правилно одлучил 
задолжувајќи го туженото осигурително друштво на тужителите да им ги плати 
досудените износи на име нематеријална штета за претрпени душевни болки 
поради смрт на близок роднина, поконкретно наведени за секој од нив како во 
ставот 2 од изреката на пресудата. Вака досудените износи за тужителите со 
оглед на околностите на случајот под кои се случила сообраќајната незгода, како и 
јачината и времетраењето на болките, по мислење на овој суд, претставуваат 
справедлив паричен надоместок на тужителите во смисол на погорецитираната 
законска одредба од членот 189 од ЗОО и истите би придонеле за повторно 
воспоставување на нарушената психичка рамнотежа кај тужителите и побрзо 
нивно закрепнување од настанот. 
 
 Во согласност со членот 182 ставот 1 од ЗОО предвидено е дека: „Тој што 
ќе причини нечија смрт должен е да ги надомести вообичаените трошоци за 
неговиот погреб“. 
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 По мислење на овој суд правилно одлучил задолжувајќи го тужениот на 
тужителите да им ги исплати и поконкретно наведените износи за секој од нив на 
име надоместок на материјална штета како во ставот 2 од изреката на побиваната 
пресуда, бидејќи од изведените докази неспорно утврдил дека како резултат на 
предметната сообраќајна незгода тие имаат претрпено и ваква штета а истата се 
однесува на име трошоци за подигање на надгробен споменик за сега починатата, 
на име погребни трошоци за нејзиниот погреб, како и на патни трошоци за 
тужителите. Во согласност со членот 160 од ЗПП овој суд го задолжи тужениот на 
тужителите да им плати и износи на име дополнителни трошоци за одговор на 
жалба.  
 

Oд сето погоре изнесено а во согласност со членот 357 од ЗПП жалбата на 
тужениот е одбиена како неоснована и е потврдена обжалената пресуда. 

 
(Pресуdа на Аpелационен суd Шtиp, Gж. бр. 633/09) 

 
* * * 

 
85. Сопственикот на крава од одгледувањето на која остварувал приходи, а 
која крава угинала во сообраќајна незгода по вина на возачот на моторното 
возило, има право на надоместок и на испуштената корист која не може да ја 
остварува поради угинувањето на кравата. 
 

Од образложението 
 

Првостепениот суд утврдил дека по вина на возачот на моторното возило 
угинала кравата на тужителот, па како тужен во овој спор е осигурителното 
друштво кај кое, за одговорност за штета нанесена на трети лица, е осигурано 
предметното возило. 

 
Од извршеното вештачење е утврдено дека разумен рок за набавка на 

друга крава од овој вид од тужителот и со тоа тужителот да не трпи штета од 
изгубена добивка е периодот од моментот на сообраќајната несреќа до моментот 
на исплатата на средствата од тужениот на тужителот, кој период изнесува 3 
години и за период од 3 години изгубената добивка од три телиња изнесува 
39.000,00 денари и изгубената добивка од млеко изнесува 138.555,00 денари. 

 
Во согласност со членот 141 ставот 1 од ЗОО, тој што ќе му причини штета 

на друг должен е да му ја надомести, доколку не се докаже дека штетата 
настанала без негова вина. Во согласност со членот 142 од истиот закон, штетата 
е намалување на нечиј имот (обична штета) и спречување на негово зголемување 
(испуштена корист), како и нанесувањето на друга физичка или душевна болка или 
страв (нематеријална штета).  

 
Во согласност со членот 178 ставот 1 од истиот закон, оштетениот има 

право како на надоместок на обичната штета, така и на надоместок на 
испуштената корист. Во согласност со ставот 2 од истиот член, висината на 
надоместокот на штетата се определува според цените во времето на 
донесувањето на судската одлука, освен ако нешто друго не е уредено со закон. 
Во согласност со ставот 3 од истиот член, при оцената на висината на 
испуштената корист се зема предвид добивката што можела основано да се 
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очекува според редовниот тек на работите или според посебни околности, а чие 
остварување е спречено со оштетниковото дејствие или пропуштање на 
оштетениот. 

 
Во конкретниот случај на тужителот му следува изгубена добивка за теле и 

од млеко за период од 3 години или вкупната штета заедно со изгубената добивка 
за период од 3 години изнесува 206.130,00 денари. 

 
Во конкретниот случај тужениот требало веднаш да ја плати цената за 

кравата и со тоа да спречи тужителот да трпи штета од изгубена добивка на млеко 
и телиња. Со оглед на материјалната состојба на тужителот, утврдена од 
првостепениот суд, тужителот не бил во можност да купи друга крава од таков вид, 
па на тужителот му следува штета за изгубена добивка за период од 3 години, кој 
факт е утврден со извршеното вештачење. 

 
Бидејќи штетата е утврдена по цени во моментот на пресудувањето, па на 

тужителот му следува камата на досудениот износ за кравата, сметано од 
пресудувањето па до исплатата. 

 
Од претходно изнесеното, а во согласност со членот 357 од ЗПП, жалбата 

на тужениот е одбиена како неоснована и е потврдена обжалената пресуда. 
 

(Pресуdа на Аpелационен суd Шtиp, GЖ. бр. 512/09) 
 

* * * 
 

86. За штетата на возило која му е причинета од друго возило кое вршело 
попесочување на патот, одговара сопственикот на возилото кое вршело 
попесочување, особено имајќи предвид дека возачот на тоа возило бил 
вработен кај сопственикот на возилото.  
  
    Од образложението 
 
         Апелациониот суд Битола ја испита пресудата во согласност со законската 
одредба од членот 354 од ЗПП и по разгледување на жалбата, жалбените наводи 
како и списите во предметот, утврди дека жалбата на тужениот е неоснована.  
           

Неосновани се и жалбените наводи за погрешна примена на одредбите од 
материјалното право од следните причини: 

 
  Имено, неспорно е дека тужителот на ден 19.3.2008 година го управувал 
своето пмв.„Ј. и притоа околу 22,30 часот на патот М - 5 државна граница, а во 
спротивна насока од возилото на тужителот се движело возило на тужениот 
коешто вршело попесочување на патот и во моментот кога се разминувале двете 
возила настанало кршење на предното ветробранско стакло од возилото на 
тужителот. Возилото од тужениот било управувано од лице Љ.Р.вработен при 
тужениот на работно место возач. Случајот бил пријавен во СВР Битола при што 
увидна екипа излегла на лице место и извршила увид а потоа е изготвена 
службена белешка во којашто е констатирана состојбата на лице место и прецизно 
е наведено на кој начин настанало оштетувањето на возилото на тужителот.  
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 Во согласност со законската одредба од членот 141 ставот 1 од ЗОО тој 
што ќе му причини штета на друг, должен е да ја надомести, доколку не се докаже 
дека штетата настанала без негова вина. Во согласност со одредбата од членот 
156 ставот 5 од ЗРО ако работникот на работа или во врска со работата намерно 
или со крајно невнимание му предизвика штета на друго лице, работодавецот е 
должен на тоа лице да му ја надомести штетата, а работникот е должен да ја 
надомести штетата на работодавецот.  
 
 Во конкретниот случај, а од презентираните и изведени докази во текот на 
постапката по предметот, неспорно е утврдено дека тужбеното барање на 
тужителот е основано и во согласност со погорецитираните законски одредби 
тужениот е во обврска да му ја надомести штетата на тужителот заради што 
првостепениот суд правилно одлучил кога донел одлука како во изреката на 
обжалената пресуда го усвоил тужбеното барање на тужителот и го задолжил 
тужениот да му исплати на име надомест на штета во износ од __ денари со 
камата по ЗВСЗК сметано од 19. 3. 2008 година до исплатата и соодветни 
трошоци. 
 
  Овој суд ги имаше предвид наводите на тужениот изнесени во жалбата, а 
имено дека тужениот не е во обврска да му ја надомести штетата на тужителот од 
причина што тужителот при управувањето на патничкото моторно возило не ги 
почитувал одредбите од членот 146 од ЗОБСП, односно несовесно го управувал 
своето моторно возило но, истите не ги прифати од причина што од изведените 
докази во текот на постапката по предметот неспорно е утврдена вината на 
тужениот за настанатата незгода, а, исто така, од исказот на тужителот е утврдено 
дека кога го видел предметното возило на тужениот истиот се повлекол во десно и 
ја намалил брзината, но возилото на тужениот се разминало со неговото возило 
многу брзо заради што јасно произлегува дека во конкретниот случај тужителот не 
постапил спротивно на погорецитираната одредба од ЗОБСП на која се повикува 
тужениот во жалбата.  
 
  Неосновани се и изнесените наводи во жалбата на тужениот, а имено дека 
за настанатата штета на возилото на тужителот не постојат веродостојни докази 
врз основа на кои би можела да се утврди вината на страната на возачот на 
возилото сопственост на тужениот, од причина што од извршениот увид во списите 
на предметот неспорно е утврдено дека возилото на тужениот кое вршело 
попесочување на патот, односно при разминувањето на возилото на тужениот со 
возилото на тужителот дошло до оштетување на шофершајбната на возилото на 
тужителот, состојба којашто била констатирана од увидна екипа од страна на УВР 
Битола, потврдена со службена белешка и фотодокументација поради што, јасно 
произлегува неоснованоста на изнесените наводи во жалбата на тужениот и 
првостепениот суд со правилна примена на одредбите од материјалното право, 
правилно одлучил кога донел одлука како во изреката на обжалената пресуда. 
 
  Предвид на претходно изложеното а во согласност со законската одредба 
од членот 357 од ЗПП, жалбата на тужениот е одбиена како неоснована и е 
повредена обжалената пресуда. 
 

 (Pресуdа на Аpелационен суd Биtола, GЖ. 340/09) 
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* * * 
 
87. Штетата на оштетеното возило се смета дека е тотална, ако неговата 
поправка, односно неговото враќање во првобитна состојба би чинело многу 
и нема економска оправданост за негова поправка.    
 
    Од образложението   
 
 Овој суд, во согласност со членот 354 ЗПП ги разгледа списите во 
предметот, ја испита обжалената пресуда и жалбата, и утврди дека: 
   

Жалбата не е основана. 
 
Тужителот претпел штета бидејки неговото патничко возило било целосно 

уништено во сообраќајната незгода. Тужителот претрпел и штета во износ од 
0000,00 денари за пренос на возилото од лице место до О. 

 
   Возилото сопственост на тужителот било произведено __година. Според 
наодот на вештото лице бидејќи биле оштетени голем број на делови од возилото, 
истото требало да се цени како тотална штета, бидејќи поправката на возилото, 
односно неговото враќање во првобитната возна состојба би чинело многу и 
немало економска оправданост за поправка. Штетата на возилото, сопственост на 
возилото, пресметана како тотална штета изнесувала __ д., при пресметката на 
истата како основа за пресметка на амортизацијата била земена цената на ново 
возило __ ДМ. Според критериумите за процена на штети кај моторните возила, 
векот на траење на патничките моторни возила изнесувал 10 години. Стапката на 
амортизација била земена 10% за секоја измината година, сметано од денот на 
настанување на штетата па назад од утврдената цена од истиот модел на возила 
кој бил достапен на пазарот. Значи, се работело за економска амортизација и се 
одземало по 10% за секоја година до економскиот век на траење, односно 10 
години. 
 
  Првостепениот суд врз основа на утврдената фактичка состојба со примена 
на членовите 164, 253 и 975 од ЗОО утврдил дека тужбеното барање е основано. 
 
  Првостепениот суд утврдил дека е основано барањето за исплата на 
износот од __ денари, на тужениот од причина што истиот не ја спорел пасивната 
легитимација, односно не го спорел основот туку само висината на тужбеното 
барање. Исто така, судот утврдил дека основано било и барањето на тужениот за 
исплата на износот од __ денари, бидејќи за пренос на возилото од местото каде 
се случила сообраќајната незгода до О. тужителот го исплатил тој износ. 
 
  По оцена на овој суд жалбените наводи не се основани од причина што 
фактичката состојба била правилно утврдена како резултат на изведените докази, 
кои докази првостепениот суд правилно ги ценел и правилно ја утврдил 
фактичката положба. 
 
 Неоснован е и жалбениот наод во однос на висината на уваженото тужбено 
барање. Судот во однос на висината на тужбеното барање сослушал вешто лице 
кое вешто лице изврши процена на штетата и даде свое мислење. Потоа, 
тужениот достави приговор на вештачењето по кој приговор повторно со 
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дополнителен наод се произнесе вештото лице и истиот му беше доставен на 
тужениот. Вештото лице повторно со дополнителниот наод и мислење ја определи 
висината на штетата наведувајќи ги и параметрите врз основа на кои ја определи 
истата. За тоа по мислење и на овој суд, првостепениот суд правилно ја определил 
висината на штетата поради што следуваше и пресудата да биде потврдена. 
 
 Од погореизнесените причини јасно произлегува неоснованоста на 
изнесените жалбени наводи во жалбата на тужениот и првостепениот суд со 
правилна примена на одредбите на материјалното право, правилно одлучил кога 
донел одлука како во изреката на обжалената пресуда. 
 
  Овој суд, во согласност со одредбата од членот 160 ставот 1 од ЗПП, го 
задолжил тужениот да му исплати на тужителот второстепени трошоци на 
постапката за одговор на жалба, износ од __ денари и судски такси за одговор на 
жалба колку што побара полномошникот на тужителот во износ од __ денари, или 
вкупно трошоци во износ од __ денари. 
 
  Со оглед на напред изнесеното, а во согласност со членот 357 од ЗПП се 
одлучи како во изреката на оваа пресуда. 
 

 (Pресуdа на Аpелационен суd Биtола, GЖ. бр. 469/09) 
 
 

* * * 
 
88. Тракторот и приколката подлежат само на прва регистрација, а на 
повторна регистрација само при промена на сопственикот или на неговото 
живеалиште, така што спрема сопственикот на тракторот и приколката со кои 
е извршена соораќајна незгода не може да се остварува регресно право иако, 
после првата регистрација, тие натаму не се регистрирани.  
 

Од образложението 
 

         Апелациониот суд во Битола ги разгледа списите во предметот, во 
согласност со членот 354 од ЗПП, па ценејќи ја жалбата и жалбените наводи, најде 
дека: 
  
          Жалбата е основана. 
  
          Имено, првостепениот суд од изведените докази во текот на постапката, во 
фактичка состојба утврдил дека, тужениот на ден 22. 10. 2002 година, управувајќи 
го својот трактор со приколка, на критичното место ја оставил приколката ноќе, 
натоварена со јаболка без да ја обележи со посебен знак за означување запрено 
возило на коловозот, а оштетениот Б. К., возејќи на тој пат, со своето патничко 
моторно возило, удрил во оставената приколка и паднал во ендек, за кој настан со 
пресуда К. бр. 21/03 од 21. 04. 2003 година, тужениот бил огласен за виновен за 
сторено кривично дело „Тешки дела против безбедноста на луѓето и имотот во 
сообраќајот“ од членот 300 ставот 3 в.в. со членот 297 ставовите 3 и 1 од КЗ. 
  
          Исто така, утврдил дека, оштетениот Б. поднел тужба за надомест на штета 
против сега тужителот, по која целосно е уважено тужбеното барање со пресуда П. 
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бр. 158/03 од 18. 3. 2004 година, која е потврдена од страна на Апелациониот суд 
Битола со Гж. бр. 2747/04. Во согласност со одлученото, сега тужителот, на име 
надоместок на нематеријална штета, на оштетениот му исплатил оштета во висина 
од 181.172,00 денари, по што и го започнал овој спор, по основ регрес. Од 
потврдата на ОВР Р. од 29. 5. 2007 година, го утврдил фактот дека предметната 
приколка била регистрирана од 13. 7. 1990 година, на име на тужениот. 
  
          На вака утврдената фактичка состојба, првостепениот суд, го уважил 
тужбеното барање на тужителот. Основ за ваквото одлучување наоѓа во 
одредбите од членот 67 од Законот за осигурување и членот 995 од ЗОО, со 
образложение дека тужителот има право на регресно побарување на исплатениот 
износ на надоместок на штета, по основ на управување на трактор, кој во 
моментот на случувањето на сообраќајната незгода бил нерегистриран - 
неосигурен.  
  
          Овој суд наоѓа дека првостепениот суд погрешно го применил материјалното 
право, кога го усвоил тужбеното барање на тужителот, заради што во согласност 
со членот 361 од ЗПП, жалбата ја уважи, а побиваната пресуда ја преиначи. Ова 
од причина што во конкретниот случај наоѓаат примена одредбите од членот 330 
од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата и членот 70 од Законот за 
осигурување. Во согласност со членот 330 од Законот за безбедност на 
сообраќајот на патиштата, регулирано е дека, трактор и приколка подлежат на 
повторна регистрација само при промена на сопственикот или неговото 
живеалиште.  
  
         Во согласност со членот 70 ставот 5 од Законот за осигурување, стои дека, за 
исплатениот надоместок, друштвото за осигурување има право на регрес од 
сопственикот, односно корисникот на возилото, кој не склучил договор за 
осигурување од автомобилска одговорност. 
  
       Во конкретниот случај, од доставената потврда на ОВР Р. од 29. 5. 2007 
година, тракторот со приколката се регистрирани на име на тужениот од 1990 
година, што укажува на фактот дека тракторот и приколката подлежат само на 
прва регистрација и дека, во моментот на несреќата, биле регистрирани.  
  
         Со оглед на ваквиот факт, дека во моментот на несреќата тракторот бил 
осигурен, а како со одредбата од членот 70 ставот 5 од Законот за осигурување, се 
наведени основите по кои следува регрес, во конкретниот случај, според оваа 
одредба, основот по кој тужителот би имал право на регрес од тужениот, отпаѓа.  
  
      Заради изнесеното, нема основ по кој тужителот би го барал исплатениот 
надоместок од тужениот и нема право на регрес, по што овој суд го одби 
тужбеното барање на тужителот. Во согласност со членот 148 од ЗПП тужителот е 
задолжен на тужениот да му ги надомести парничните трошоци.  
           

Предвид изнесеното, следуваше да се одлучи како во изреката на оваа 
пресуда, во согласност со членот  361 од ЗПП. 
 

(Pресуdа на Аpелационен суd Биtола, GЖ. бр. 400/2009) 
  

* * * 
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89. Патникот во патничко моторно возило кој не го употребил заштитниот 
ремен, и при судир на тоа возило со друго возило бил повреден, нема 
придонес во настанувањето на штетата, доколку повредувањето на патникот 
настанало поради бочен удар во возилото во кое се возел, со оглед на тоа 
што заштитниот ремен го спречува придвижувањето на телото на патникот 
кон напред при директен судир, но при бочни судири не ги спречува бочните 
движења на телото 
 

Од образложението 
 

            На главната расправа судот ги допушти и изведе предложените докази, па 
ценејќи ги овие докази во смисла на членот 8 од ЗПП, ја утврди следната фактичка 
состојба:  
  
            Кртичниот ден на ул....се случила сообраќајна незгода во која во својство на 
сопатник во ПМВ марка „форд ескорт“ со телесни повреди се здобил тужителот. 
Учесници во сообраќајната незгода биле ПМВ марка „форд ескорт“ со рег. бр. КУ..., 
управувано од лицето Д. Г., осигурено кај тужениот со полиса бр.... и ПМВ марка 
„голф“ со рег. бр. СК..., управувано од лицето А.Н.. По сообраќајната незгода, 
тужителот бил пренесен во ГОБ, каде му била укажана лекарска помош и му биле 
констатирани телесни повреди.   
                                                                                                                                          
 Основот на тужбеното барање произлегува од членот 14 од Законот за 
задолжително осигурување во сообраќајот објавен во „Службен весник на РМ“ бр. 
88/05 од 19. 10. 2005 година, односно одговорност по основ на осигурување од 
автоодговорност за штета предизвикана од трети лица во сообраќајот со употреба 
на моторно возило.  
  
           Во согласност со членот 189 од ЗОО за претрпени физички болки, за 
претрпени душевни болки, поради намалување на животната активност, 
нагрденост, повреда на угледот, честа, слободата или правата на личноста, смрт 
на блиско лице, како и страв, судот, ако најде дека околностите на случајот, а 
особено јачината на болката и стравот и нивното траење го оправдува тоа, ќе 
досуди справедлив паричен надоместок независно од надоместокот на 
материјалната штета, како и во нејзино отсуство. Во согласност со ставот 2 од 
истата одредба при одлучувањето за барањето за надоместок за нематеријална 
штета како и за висината на нејзиниот надоместок, судот ќе води сметка за 
значењето на повреденото добро и за целта за која служи тој надоместок, но и за 
тоа со него да не им се погодува на стремежите што не се споиви со неговата 
природа. 

 
Во конкретниот случај при одмерување на висината на надоместокот за 

претрпени физички болки, судот имаше предвид дека тужителот доживувал болки 
поврзани со нагмечувањето на десното рамо и десното колено. Болките во 
пределот на нагмечениците биле со среден интензитет непосредно по повредата и 
во првите 1 - 2 часа со развојот на отокот во таа зона достигнале силен 
интензитет. После прегледите, поставувањето на лонгета на десната потколеница 
и добивањето на терапија, болките кај тужителот се намалиле до средно 
интензивни. Потоа болките во првите 12 дена во периодот на имобилизација на 
ногата се намалиле до слаб интензитет, а целосно престанале кон крајот на 
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третата недела во пределот на рамото и кон крајот на првиот месец во пределот 
на десното колено. Имајќи го предвид утврденото, судот по овој основ утврди 
надоместок во висина од 35.000,00 денари како справедлив и адекватен на 
повреденото добро.  

 
При одмерувањето на висината за претрпен страв, судот имаше предвид 

дека во моментите при самата сообраќајна несреќа, судирањето и повредувањето, 
тужителот наоѓајќи се одеднаш и неочекувано во опасност, бил преплавен со 
интензивен примарен страв (страв од смрт). Веднаш после несреќата кај 
тужителот дошло до намалување на интензивниот примарен страв, па дошло до 
појавување на т.н. секундарен страв од последици, кој бил со слаб до среден 
интензитет. Секундарниот страв од последици во следните 1 - 2 часа со 
интензивирањето на болката се појачал до средно изразен интензитет, во кој 
опстојувал до завршувањето на прегледите и интервенциите. После извршените 
прегледи дошло до намалување на секундарниот страв, кој во првите дванаесет 
дена се намалил до слаб интензитет во вид на загриженост, кој опстојувал до 
крајот на првиот месец и санирањето на состојбата. После повредувањето кај 
тужителот се појавиле и невротски стравови, а ваквата психичка состојба била 
поинтензивна првите две недели, а со постепено намалување траела некаде до 
крајот на првиот месец. Имајќи го предвид видот, степенот и времетраењето на 
стравот, по овој основ судот определил износ од 20.000,00 денари, како 
справедлив паричен надоместок во смисла на членот 189 од ЗОО.  

 
Душевните болки поради намалување на општата животна способност се 

облик на нематеријална штета, а настануваат како последица на телесно 
повредување. При одлучување за висината на надоместокот се зема предвид 
степенот на инвалидитетот, јачината и степенот на последиците, како и возраста и 
занимавањето на оштетеното лице. При одмерување на висината на надоместокот 
по овој основ, судот имаше предвид дека општата животна активност кај тужителот 
била нарушена од среден степен првите 12 дена после повредувањето и од лесен 
степен до крајот на првиот месец. Поради болките во пределот на повредите на 
десното колено, кое било имобилизирано првите 12 дена, на тужителот му било 
отежнато секое станување, стоење, одење, дури и низ домот. Поради појаките 
болки во десното рамо, во овој период на тужителот му била отежната секоја 
физичка активност како работа со десната рака, така и одржување на хигиената. 
Во следниот период тој сè уште имал болки во десното рамо до крајот на третата 
недела кои се зголемувале од секоја потешка физичка работа со раката, а болки 
во коленото имал до крајот на првиот месец, поради што тужителот имал проблем 
долго да стои, да оди и да врши каква било физичка активност. Општата животна 
активност на тужителот му била дополнително нарушена до крајот на првиот 
месец и поради посттрауматските невротски симптоми. Во овој период на 
тужителот му било отежнато секое учество во сообраќајот, што било поврзано со 
интензивирање на стравовите предизвикани од несреќата. Поради наведеното, 
судот по овој основ определил надоместок во износ од 50.000,00 денари.  

 
На досудените износи од вкупно 105.000,00 денари по основ на надоместок 

на нематеријална штета, судот го задолжил тужениот да плати затезна камата по 
каматна стапка одредена со Законот за висината на стапката на затезната камата 
сметано од денот на пресудувањето 29. 6. 2009 година, па до исплатата, во 
согласност со членот 266 од ЗОО.  
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            Исто така, судот го усвои и тужбеното барање за надоместок на 
материјална штета за трошоци за лекување во вкупен износ од 330,00 денари, а на 
овој износ судот во согласност со членот 266 од ЗОО на досудената материјална 
штета го задолжи тужениот да плати и затезна камата по каматна стапка одредена 
со Законот за висината на стапката на затезната камата сметано од 29. 6. 2009 
година, како ден на пресудувањето, па до исплатата.  
  
            Од друга страна, судот тужбеното барање на тужителот во делот за 
разликата над досудените износи до предјавените износи и тоа: за претрпени 
физички болки над досудените 35.000,00 денари, до побараните 50.000,00 денари; 
за претрпен страв над досудените 20.000,00 денари до побараните 40.000,00 
денари и за претрпена душевна болка поради намалена општа животна активност 
над досудените 50.000,00 денари, до побараните 80.000,00 денари, судот го одби 
како неосновано од причина што најде дека побараните износи се превисоко 
поставени, а при досудувањето за висината на надоместокот, судот ја имаше 
предвид одредбата од ставот 2 на членот 189 од ЗОО.  
  
            Судот при одлучувањето го ценеше и приговорот на тужениот дека тужбата 
е неуредна, дека видно од медицинската документација произлегува дека во 
конкретниов случај се работи за лесна телесна повреда која не оставила никакви 
последици по здравјето и животната способност на тужителот, како и тоа дека 
тужителот придонел во настанувањето на штетата со најмалку 50%, бидејќи истиот 
како совозач во моментот на незгодата не користел заштитен ремен, меѓутоа, 
судот најде дека ваквите наводи се неосновани во целост. Имено, судот со 
сигурност утврди дека поднесената тужба од тужителот ги содржи сите податоци 
кои се потребни судот да постапува по неа и во целост е изготвена во согласност 
со членот 98 ставот 2 од ЗПП. Од друга страна, судот најде дека повредите со кои 
се задобил тужителот се констатирани со лекарска документација издадена од 
надлежна институција за тоа, а истата во текот на постапката беше под 
опсервација и на вешто лице - лекар, кој е стручен за тоа, поради што наводите 
изнесени на овие околности, судот најде дека се неосновани. Исто така, судот 
најде дека се неосновани и наводите дека постои придонес на страната на 
тужителот од најмалку 50% во настанување на штетата, бидејќи тужителот не 
користел заштитен ремен од причина што видно од вештиот наод и мислење 
произлегува дека заштитниот ремен го спречува придвижувањето на телото на 
патникот кон напред при директен судир, но при бочни судири, не ги спречува 
бочните движења на телото. Во согласност со наведеното произлегува дека 
настанатите повреди кај тужителот настанале и при носење на заштитен ремен. 
Дека тужителот при случената сообраќајна незгода носел заштитен ремен 
недвосмислено произлезе и од исказот на тужителот даден во својство на странка, 
како и од исказот на сведокот Г. Д., на рочиштето од 5. 2. 2009 година, а на кои 
искази судот им поклони целосна верба. 
              

Судот ги прифати наводите на тужениот дадени во одговорот на тужба дека 
тужбеното барање за нематеријална штета е превисоко поставено, па овие наводи 
судот делумно ги прифати, поради што на тужителот му досуди износи кои по 
оцена на судот претставуваат справедлив паричен надоместок во смисла на 
членот 189 ставот 2 од ЗОО, а судот смета дека вака досудените износи 
претставуваат справедлив и адекватен надомест за повреденото добро на 
тужителот. 
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            Исто така, судот при одлучувањето имаше предвид дека во согласност со 
членот 9 од ЗПП, странките се должни пред судот да ја зборуваат вистината и 
совесно да ги користат своите права што им се признаени со овој закон, а во 
согласност со членовите 7 и 205 од ЗПП, странките се должни да ги изнесат сите 
факти и да предложат докази со кои се утврдуваат тие факти.  
 

Во конкретниов случај тужениот не се придржуваше кон овие законски 
одредби, во текот на постапката се однесуваше крајно пасивно, уредно поканет не 
се јави на закажаните рочишта, па фактите од значење за овој спор судот ги 
утврди од доказите предложени и изведени во текот на постапката од страна на 
тужителот.  
  
            Одлуката за процесни трошоци судот ја донесе во смисла на членот 148 
ставот 2 од ЗПП, па во согласност со постигнатиот успех на тужителот во спорот 
од 62% од вкупно направените трошоци го задолжи тужениот да му ги надомести 
процесните трошоци на тужителот во наведениот сразмер.  
  
            Поголемото барање за надоместок на процесните трошоци над досудените 
до побараните, судот го одби како неосновано, од причина што трошоците се 
досудени во согласност со постигнатиот успех на тужителот во спорот.  
  

(Pресуdа на Основен суd Сkоpје 2 - Сkоpје, XXXI. P. бр. 4217/08) 
 

* * * 
 
90. Јавното претпријатие кое се грижи за одржување на јавните патишта е 
одговорно за надоместување на причинетата штета на моторното возило која 
настанала поради удар на моторното возило во куче кое преминало на 
јавниот пат, низ оштетената заштитна жичена ограда која поради пропуст на 
јавното претпријатие не била обновена. 
 

Од образложението 
 

Судот на главната расправа ги допушти и изведе предложените докази, па 
ценејќи го секој доказ поединечно како и сите заедно во склоп на една целина во 
согласност со членовите 7 и 8 од ЗПП ја утврди следнава фактичка состојба : 

 
Критичниот ден во 21.40 часот се случила сообраќајна незгода на автопатот 

Велес - Скопје, во која како учесник се јавува лицето Ј. Е. од Скопје, кој во 
критичниот момент се движел по средната сообраќајна лента од автопатот во 
насока кон Скопје при што управувал сопствено ПМВ „БМВ 525“, кој автопат е јавен 
пат од највисок сообраќаен ранг, асфалтна конструкција посебно изграден и 
наменет исклучително за сообраќај на моторни возила и означен со пропишан 
знак. Автопатот е изграден од еден коловоз со две физички одвоени коловозни 
ленти со средишно зеленило и метални одбојни огради. На коловозната лента 
каде што е случена сообраќајната незгода има сообраќајна лента за принудно 
запирање и сообраќајот се одвива во една насока. Автопатот од двете страни на 
коловозот има поставено заштитна жичена ограда со која се спречува непречено 
влегување на дивеч и домашни животни, но во критичниот момент на местото каде 
што е случена сообраќајната незгода истата била оштетена при што на тужителот 
на средната сообраќајна лента по која се движел му претрчало куче - скитник, кој 
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го удрил со предниот дел од возилото и го усмртил на лице место. Од ударот 
тужителот претрпел материјална штета на возилото кое го управувал. На лице 
место излегла увидна екипа на МВР СВР Скопје, која извршила увид, скицирала и 
фотографирала, при што сочинила Записник за увид на лице место.  
 

Тужителот за претрпената штета која произлегла од сообраќајната незгода, 
до туженото Јавно претпријатие кое се грижи за одржување на јавните патишта се 
обратил со оштетно побарување. Во истото тужителот ја побарал материјалната 
штета која е нанесена на моторното возило. 

 
Според градежниот дневник којшто го води тужениот, односно 

подружницата автопат за П., а кој дневник се однесува на критичниот ден, од 
страна на дежурната служба на тужениот не се регистрирани градежни 
дејствија преземени од страна на истата поради расчистување на остатоците од 
наведената сообраќајна во која тужителот претрпел материјална штета на ПМВ 
БМВ.  

 
За потребите на оваа постапка судот изведе како доказ сообраќајно - 

техничко вештачење, кое го изготви Агенција за вештачење Е. М., односно 
дипломиран машински инженер М.К.. Во согласност со ова вештачење основна 
причина за случување на сообраќајната незгода е оштетеност - скината заштитна 
жичена ограда на автопатот Велес - Скопје, на местото каде што се случила 
незгодата. На истото место дозволената брзина за движење на возилата на 
автопатот е 100 км/ч и истата претставува изненадување на сите учесници во 
сообраќајот од какво било движење на луѓе и животни по автопатот, за чие 
одржување е задолжен тужениот. Заштитната жичена ограда на лице место била 
оштетена и истата не била обновена. Тужителот во моментот на случување на 
незгодата ПМВ „БМВ 525“ го управувал со брзина од 80 км/ч, брзина која била 
дозволена во границите на движењето. Кучето - скитник кое го претрчувало 
коловозот преставувало големо изненадување за тужителот, истиот немал 
техничка можност да го сопре безбедно возилото, со оглед што незгодата се 
случила ноќе на неосветелен коловоз, и да го избегне судрувањето со кучето. Во 
согласност со истото вештачење вредноста на причинетата штета на ПМВ марка 
„БМВ 525“ изнесува 264.735,15 денари. Вештото лице пресметката на причинетата 
материјална штета ја изготвило врз основа на процена на основната цена на 
возилото според каталогот за ориентациони и малопродажни цени на патнички 
возила, издадена од АДОР К. М.. Според овој каталог, вредноста на возилото 
изнесува 82.055,00 ДЕМ, односно изразено во евра ќе изнесува 41.955 ЕУР или 
2.580.232,00 денари. Вештото лице за утврдување на вредноста на деловите и 
нивна замена се обратило до М. ДОО Скопје овластен дистрибутер и сервисер за 
возилата од програмата на БМВ од каде му била доставена профактура, од која 
можело да се констатира вредноста на оштетените делови поединечно за секој 
дел со засметан данок од 18 %. Вкупната вредност на деловите за замена со 
платен данок изнесува 226.235,15 денари, за работната рака за поправка на 
возилото изнесува 32.000,00 денари и за вредноста на вкупно потрешениот 
материјал изнесува 6.500,00 денари. Односно трошоците направени за 
отстранување на материјалната штета на предметното возило кои произлегле од 
сообраќајната незгода изнесуваат вкупно 264.735,15 денари. При изготвувањето 
на вештачењето, вештото лице го имало предвид фактот дека предметното возило 
до денот на штетата било во експлоатација девет години и девет месеци, и истиот 
смета дека вредноста на поправката на возилото во вкупен износ од 
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264.235,15 денари е помала од вредноста на возилото со пресметана 
амортизација на денот на штетата, па смета дека поправката на возилото е 
економична.  

 
Тужениот, и покрај тоа што тужителот му доставил оштетно побарување, 

истиот причинетата материјална штета на предметното возило од сторената 
сообраќајна незгода, не му ја исплатил на тужителот поради што истиот на 
30.12.2008 година до овој суд поднесе тужба со која бара тужениот да му ја 
надомести претрпената материјална штета.   

 
Погоренаведената фактичка состојба судот ја утврди од изведените докази 

во текот на постапката.  
 
Врз основа на вака утврдената фактичка состојба судот најде дека 

тужбеното барање на тужителот е основано и одлучи како изреката на оваа 
одлука, односно тужбеното барање на тужителот делумно го усвои.  

 
При одлучувањето судот се раководеше од членот 141 ставот 1 од ЗОО, 

според кој, тој што ќе му причини штета на друг должен е да ја надомести, доколку 
не се докаже дека штетата настанала без негова вина. Ова значи дека за да некое 
лице надомести штета на друго лице треба да постои вина за настанатата штета. 
Во случајов од изведените докази судот утврди дека има вина на страна на 
тужениот за штетата што му ја побарува тужителот. Ова од причини што во 
согласност со Законот за јавни патишта тужениот како јавно претпријатие води 
евиденција за состојбата на магистралните и регионалните патишта и е одговорен 
за редовно одржување на истите. Во овој случај на автопатот Велес - Скопје, во 
правец на Скопје од десната страна на автопатот заштитната жичена ограда била 
оштетена и истата не била обновена. Токму поради тоа што тужениот не ја 
обновил оштетената жичена ограда, а која претставува негова обврска, се состои 
одговорност во конкретниот случај и пропусти од негова страна, кои воедно 
претставуваат постоење на вина на страна на тужениот. Затоа судот го задолжи 
тужениот да му ја надомести штетата на тужителот во вкупен износ од 
266.235,15 денари која произлезе од доказите изведени во текот на постапката. 

 
Во согласност со членот 266 од ЗОО, судот на досудениот износ 

досуди законска затезна камата во согласност со ЗВСЗК сметано од 15. 5. 2009 
година па до конечната исплата.  

 
Поголемото тужбено барање на тужителот за разликата од досудениот до 

предјавениот износ на име материјална штета од 349.400,00 денари, како и 
поголемото тужбено барање во делот по однос на каматата за периодот од 6. 5. 
2009 година до 15. 5. 2009 година, судот го одби како неосновано. Ова од причини 
што судот смета дека побаруваниот износ на име материјална штета е превисоко 
поставен од страна на тужителот, и истиот не е во функција на настанатата штета, 
дотолку повеќе што вештиот наод и мислење е изготвен врз валидни податоци, 
односно врз основа на профактурата издадена од страна на М. ДОО кој 
претставува овластен дистрибутер и сервисер за возилата од програмата на БМВ 
во РМ. По однос на каматата, судот поголемото тужбено барање на тужителот го 
одби од причина што висината на тужбеното барање беше утврдена со 
вештачењето кое беше изготвено на 15. 5. 2009 година, па од тој датум судот 
досуди камата на досудениот износ на име материјална штета.  
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Имајќи го предвид сето погоренаведено судот одлучи како во диспозитивот 

на оваа пресуда.  
 
Одлуката за трошоци судот ја донесе во согласност со членот 148 од ЗПП, 

притоа имајќи го предвид успехот во спорот на странките и нивното барање за 
надоместок на трошоци.  

 
(Pресуdа на Основен суd Сkоpје 2- Сkоpје, ХIIP. бр. 147/09)  

   
* * * 

 
91. Сопственикот на трактор кој е паркиран на јавен пат без да биде 
обезбеден и без осветлување на приколката, а не осигурен од одговрност за 
штети причинети на трети лица, е одговорен за целокупната штета која 
настанала поради тоа што на така паркираниот трактор удрило патничко 
моторно возило, кое правилно се движело по истиот јавен пат.  
 

Од образложението 
  

На рочиштето за главна расправа судот ги изведе предложените докази по 
што ја заклучи главната расправа, па ценејќи ги овие докази во смисла на 
членовите 7 и 8 од ЗПП ја утврди следната фактичка состојба: 

 
Критичниот ден се случила сообраќајна незгода на начин што лицето С. И.  

од село С. управувајќи трактор марка „фергусон 539“ со приколка „емро“ бр..., 
сопственост на тужениот М.И., движејќи се по локалниот пат во правец кон Скопје 
кога дошол пред гробиштата во село С., запрел со тракторот и без да изврши 
обезбедување на истиот и без да има осветлување на приколката,, предизвикал во 
него да удри возилото марка „застава 1300“ а во кои како сопатници се наоѓале 
лицата С. и И. Д. и од кој удар тие се здобиле со телесна повреда. Оштетената С. 
се здобила со контузија по телото и скршеница на десната рака, а оштетениот И. 
се здобил со контузија на десната рака. Исклучително виновен за оваа незгода бил 
возачот на тракторот С. И., додека, пак, тужениот М. И. како сопственик на 
тракторот со приколкакта истиот не го регистрирал пред надлежниот државен 
орган и за истиот нема склучено договор за осигурување од одговорност спрема 
трети лица, иако како сопственик имал должност да го стори тоа.  

 
Оштетените С. и И.Д. поднеле до осигурителното друштво – тужител во овој 

спор барање да им биде исплатен паричен надоместок за претрпената 
нематеријална штета од повредите со кои се здобиле, така што врз основа на ова 
барање тужителот склучил спогодба со оштетениот И. да му бидат исплатени 
15.000,00 денари на име паричен надоместок, а со оштетената С. склучиле 
спогодба да и биде исплатен паричен надоместок од 132.000,00 денари.  Односно, 
вкупно на двајцата оштетени износ од 147.000,00 денари. По склучувањето на 
овие спогодби штетата им била исплатена на оштетените. Меѓутоа, бидејќи 
тужениот не склучил договор за осигурување како сопственик на возилото со кое е 
причинета штетата, должен е овој износ да му го врати на тужителот во висина од 
147.000,00 денари по основ на регресно побарување.  
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Горенаведената фактичка состојба судот ја утврди од изведените докази на 
расправата. При вака утврдена фактичка состојба судот делумно го усвои 
тужбеното барање а од следните причини: 

 
Во согласност со членот 84 од Законот за осигурување на имоти и лица 

(„Службен весник на РМ“ бр. 49/93) кој бил во важност во времето кога се случила 
штетата, Друштвото за осигурување - во случајов тужителот, бил во обрска да ја 
плати штетата на оштетените без оглед на тоа што тракторот не бил осигурен, но 
во тој случај Друштвото за осигурување има право по основ на регрес да го бара 
исплатениот надоместок од сопственикот којшто возилото не го осигурал од 
автоодговорност. Според тоа, произлегува основаноста на тужбеното барање и 
тужениот по основ на регрес должен е на тужителот да му го плати износот од 
147.000,00 денари. 

 
По однос на барањето на законска затезна камата на досудениот износ 

судот делумно го усвои барањето задолжувајќи го тужениот да плати законска 
затезна камата од денот кога е поднесено барање до судот за регресното барање, 
а од причина што од доказите што ги достави тужителот не може точно да се 
утврди датумот кога на оштетените им е исплатена штетата. Затоа, судот го одби 
барањето во делот во кој тужителот бараше тужениот да плати законска затезна 
камата за периодот до денот на поднесувањето на барањето до судот за 
регресното побарување.  

 
Одлуката за трошоците на постапката судот ја донесе во согласност со 

членот 148 од ЗПП. 
  

(Pресуdа на Основен суd Сkоpје 2 - Сkоpје, VIII P. бр. 113/08) 
  
 
 
g) Наdомесtоk на шtеtа pораdи неоpравdана осуdа  
 
 
92. Фактот што тужителот бил неосновано лишен од слобода за времетраење 
на воспитна мерка во воспитно поправна установа не го ослободува судот 
од обврската да изведува докази од кои ќе утврди дали тужителот претрпел 
штета поради повреда на честа, угледот и правото на слобода. 
 

Од образложението 
 

Ревизијата е основана. 
 
Основан е ревизискиот навод дека нападнатите пресуди се нејасни и 

контрадикторни, не содржат образложени причини за решителните факти поради 
што не можат да се испитаат. 

 
Во членот 526 од Законот за кривичната постапка е определно дека право 

на надоместок на штета има лицето спрема кое била изречена кривична санкција 
или е огласено за виновно а ослободено од казна а подоцна по повод вондреден 
правен лек новата постапка правосилно е запрена или со правосилна пресуда е 



 135

ослободено од обвинение или обвинението е одбиено. Во согласност со членот 
530 од истиот закон, правото на надоместок на штета му припаѓа на лицето кое 
било во притвор а не дошло до поведување на кривична постапка или постапката 
е запрена со правосилно решение или со правосилна пресуда е ослободено од 
обвинение или обвинението е одбиено. 

 
Во конкретниот случај неспорен е фактот дека на тужителот, за време на 

престојот во Воспитно-поправниот дом во Тетово каде како малолетник бил упатен 
заради извршување на воспитна мерка заради извршени кривични дела Тешка 
кражба, со решение КМ.бр.36/00 од 25.10.2000 година донесено од Основниот суд, 
изречена му е мерка „притвор“ во траење од 30 дена. Неспорно е и дека со 
решение КМ.бр.36/00 од 22. 6.2000 година донесено од истиот суд, мерката 
„притвор“ е укината. Исто така, неспорно е утврдено дека со решение КМ.бр.36/00 
на тужителот за делото за кое е обвинет му е изречена воспитната мерка 
„упатување во воспитно-поправен дом“, во траење од 1 до 5 години, а подоцна со 
пресуда КМ. бр. 36/00 -1 од 20. 6. 2001 година истиот е ослободен од обвинението. 

 
Од напреднаведеното може да се заклучи дека тужителот како малолетник 

неосновано бил лишен од слобода со определување на мерката „притвор“, во 
траење од триесет дена, поради основано сомнение за извршено кривично дело 
во рамките на воспитно-поправната установа каде престојувал заради 
спроведување на претходно изречена воспитна мерка. За делото за кое бил 
притворен, по спроведената постапка му била изречена воспитната мерка 
„упатување во ВПД" во траење од 1 до 5 години а подоцна со пресуда донесена на 
20. 6. 2001 година, ослободен е од обвинението по што е запрено извршувањето 
на претходно изречената воспитна мерка. 

 
Имајќи ги предвид овие неспорно утврдени факти, Врховниот суд на РМ 

наоѓа дека погрешно одлучиле пониските судови кога заклучиле дека барањето на 
тужителот за надоместок на штета е неосновано, затоа што во конкретниот случај 
не е сторена повреда на честа, угледот и слободата на тужителот од причина што 
мерката притвор била изречена за време на извршувањето на претходно 
изречената воспитна мерка во Воспитно-поправниот дом каде истиот секако бил 
должен да се придржува на куќниот ред на установата. По мислење на Врховниот 
суд на РМ фактот што тужителот бил неосновано лишен од слобода за 
времетраењето на воспитната мерка не го ослободува судот од обврската да 
изведува докази од кои со сигурност ќе утврди дали тужителот претрпел штета. 

 
Врховниот суд на РМ смета дека поради ваквото правно стојалиште на 

пониските судови останала нецелосно утврдена фактичката состојба, односно 
првостепениот суд воопшто не изведувал докази за да ги утврди решителните 
факти во смисла дали во конкретниот случај поради неоснованото лишување од 
слобода во траење од 30 дена тужителот претрпел материјална и нематеријална 
штета како и докази од кои би се определила висината на штетата, доколку се 
утврди дека таква е предизвикана.  

 
Имено, судот во текот на постапката не утврдил каде тужителот бил упатен 

на издржување на мерката „притвор“, односно дали било определено истата да се 
изврши во рамките на воспитно-поправниот дом каде престојувал или, пак, заради 
извршувањето на оваа мерка бил упатен во затвор. Потоа, судот не утврдил дали 
при издржувањето на мерката притвор тужителот како малолетник бил заедно со 
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останатите возрасни затвореници или, пак, заради спроведување на мерката бил 
одвоен и истата ја издржувал во самица. Исто така, судот не утврдил за какво 
кривично дело тужителот неосновано бил лишен од слобода. 

 
Поради наведеното следуваше во согласност со членот 380 ставот 1 од 

ЗПП да се одлучи како во изреката на пресудата. 
 
При повторното одлучување првостепениот суд ќе треба да ги отстрани 

наведените суштествени повреди на постапката на начин што ќе донесе јасна и 
разбирлива одлука подобна за испитување. Со отстранувањето на укажаните 
суштествени повреди, судот ќе треба правилно и целосно да ја утврди фактичката 
состојба, со преоцена на веќе изведените докази и изведување на нови докази од 
кои ќе утврди дали на тужителот поради неоснованото лишување од слобода во 
времетраење од 30 дена му е нанесена штета со повреда на неговата чест, углед 
и слобода. Притоа, треба да се има предвид карактерот на мерката притвор и 
целта заради која се изрекува и карактерот на воспитната мерка „упатување во 
ВПД“ која иако подразбира дека малолетникот се одвојува од дотогашната 
средина со упатување во посебна воспитна установа заради потребата од 
примена на потрајни и засилени мерки, целта на оваа мерка е воспитување, 
превоспитување и правилен развој на малолетникот.  

 
Доколку утврди дека барањето на тужителот е основано, при одмерувањето 

на висината на претрпената нематеријална штета, судот треба да ги земе предвид 
сите околности на случајот и тоа угледот кој оштетениот го уживал во својата 
средина, односот на средината кон тужителот по лишувањето од слобода, 
тежината и природата на кривичното дело заради кое неосновано е лишен од 
слобода, времетраењето на притворот, возраста на тужителот и сите други 
околности кои влијале на природата, тежината и траењето на психичките болки.  

 
По однос на тужбеното барање за надоместок на материјална штета за 

временскиот период кога тужителот бил во притвор, судот треба да утврди дали 
постоела реална можност во дадениот период истиот да оствари приход со оглед 
на тоа дека притворот бил определен за времетраењето на извршувањето на 
воспитната мерка во ВПД „Тетово“. Откако со сигурност ќе ги утврди наведените 
факти и околности, судот ќе може да донесе правилна и законска пресуда водејќи 
сметка за значењето на повреденото добро и целта за која служи овој надоместок. 

 
(Решение на Врховен суd на РМ, Рев. бр. 702/06) 

 
 

* * * 
 
93. За остварување на правото на надоместок на штета, потребно е и 
постоење на неоправданост на осудата, или притворот во конкретниот 
случај, а не само донесување на одбивателна пресуда. Кога до донесување 
на одбивателна пресуда не дошло поради незаконско постапување на 
државните органи или поради околности што ја исклучуваат одговорноста на 
тужителот за делото за кое е водена постапката, туку поради застареност, 
судот при одлучувањето за барањето за надоместок на штета, треба да ги 
има предвид и одредбите од ЗОО што се однесуваат на постоење на вина на 
РМ. 
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Од образложението 

 
Во фактичката состојба првостепениот суд утврдил дека со решението 

донесено од страна на истражен судија при тогашниот Окружен суд во Штип под 
кој бр.__ од __ година, се одредило спроведување на истрага против тужителот по 
овој спор Н.Н., а поради постоење на основано сомневање дека истиот имал 
сторено кривично дело „Проневера“ по членот 178 ставот 3. од КЗ на РМ, при што, 
со истото решение му било одреден и притвор. Во решението како напомена од 
истражниот судија стоела констатацијата дека лицето - тужителот Н.Н од страна 
на МВР Скопје бил лишен од слобода и приведен од Холандија во Македонија во 
затворот во Штип на ден 18. 4. 1996 година, во 15 часот од кога и му се сметала на 
истиот изречената мерка притвор. По претходно постапување на истражниот 
судија на ден 27. 12. 1994 година судот утврдил дека била донесена наредба за 
издавање на потерница против сега тужителот Н.Н. која се доставила до УВР __ 
заради постапување на истата. Со решението на истражниот судија од 29. 12. 1995 
година, а по предлог на окружниот јавен обвинител во Штип, првостепениот суд 
утврдил дека се прекинала поведената истрага против сега тужителот Н.Н. од 
причини што истиот не бил пронајден во Холандија, не бил лишен од слобода и сè 
уште се наоѓал во бегство. Судот утврдил дека на 8.8.1995 година тужителот како 
бегалец бил приведен од страна на полициски агент на полициската служба за 
странци при регионалната полиција во Амстердам - Амстеланд во тимот два – 
одделение за полициска истрага, а по барање на јавниот правобранител на 
округот Амстердам, а врз основа на членовите 20 и 21 од Законот за екстрадиција. 
Во периодот од 14.8.1995 година па до 18. 4. 1996 година, судот утврдил дека 
тужителот бил притворен во Казнениот завод во Лелистад, Холандија. Со 
откривањето и притворањето на тужителот продолжила истражната постапка 
против него пред истражниот судија на Окружен суд Штип. На ден 20. 4. 1996 
година, по претходно екстрадирање во РМ и притворање во Затворот - Штип, на 
тужителот како осомничен за првпат му се земала изјава од истражен судија по 
што било донесено решение за спроведување на истрага и повторно се испитал 
тужителот како обвинет. Со решението на Кривичниот совет на Окружниот суд во 
Штип, донесено под Кс.бр.__ од 18. 6. 1996 година, судот утврдил дека се 
продолжил притворот против сега тужителот сè до завршувањето на главниот 
претрес. Со решението на Кривичниот совет при Основен суд __ донесено под 
К.бр.__ од 17. 7. 1996 година, притворот спрема тужителот се укинал со 
прифаќање на понудената гаранција од страна на неговите родители, поради што 
и во понатамошниот тек на првостепената и второстепената кривична постапка 
против истиот, тој се бранел од слобода.  

 
Од страна на Основниот суд во __, судот утврдил дека биле донесени две 

кривични осудителни пресуди против сега тужителот при што првата од страна на 
второстепениот суд била укината, додека со втората одлука донесена од страна на 
второстепениот суд под Кж бр.__ од 29.4.2004 година, пресудата на Основниот суд 
во __ била преиначена со тоа што наместо за кривичното дело „Проневера“ 
тужителот се огласил за виновен за кривичното дело „Затајување“. Со наведената 
одлука а во согласност со членот 341 ставот 1 точка 6 од ЗКП обвинението спрема 
тужителот Н.Н. се одбило поради настапување на застареност на кривичното 
гонење. Од извршеното вештачење по спорот од страна на вештото лице д-р. М.М. 
невропсихијатар, а по претходно обавен разговор со тужителот споредено со 
нејзиното лично испитување на условите во притворот кој тужителот ги доживеал 
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во странска држава и во Затворот - Штип во РМ, судот утврдил дека со самото 
притворање на тужителот во странската држава, како и во својата држава, тој 
почувствувал вистински кошмар - страв од неизвесна иднина како за него, така и 
за неговото семејство, а почувствувал и изгубен углед во лоша иднина и 
безпомошност. Лошите затворски услови - темната ќелија со мала маса и столче 
во која се наоѓало и ве-це, кај него створиле страшно негативни депремирани 
чувства, чувства на безживот, поради што и истиот почувствувал длабок душевен 
бол кој не сакал да го ублажува со смирувачки дејствија. Тужителот почувствувал 
најголема душевна болка во моментот на средбата со своите најблиски, посебно 
првата кратка средба со неговиот татко. За време на траењето на долгогодишниот 
судски процес, во однос спрема јавната опкруженост судот утврдил дека тужителот 
чувствувал длабок срам поради озборувањето на луѓето со што на истиот му се 
нарушил угледот. Тужителот чувствувал и психичко страдање пред сè заради 
времето поминато во притвор, а чувствувал и психичко страдање поради 
разделбата со своите најблиски. Душевната болка со тек на времето по 
ослободувањето од притвор кај истиот попуштила во интензитет, но, сепак, бил 
присутен сè до 2004 година и тоа со среден интензитет, а после тоа поминал во 
болка со послаб интензитет кој тужителот со примање на смирувачки средства го 
санира. 

 
Ваквата фактичка состојба е правилно и целосно утврдена и произлегува од 

изведените и правилно ценети докази. Како резултат на правилно и целосно 
утврдената фактичка состојба првостепениот суд правилно го применил 
материјалното право кога ја донел побиваната пресуда и одлучил како во Дел I од 
изреката на истата. 

 
Во согласност со членот 526 ставот 1 од КЗ („Службен весник на РМ“ бр. 

15/97) е предвидено дека „Право на надоместок на штета поради неоправдана 
осуда има лицето спрема кое правосилно била изречена кривична санкција или 
кое е огласено за виновно а е ослободено од казната, а подоцна по повод 
вонреден правен лек, новата постапка правосилно е запрена или со правосилна 
пресуда е ослободено од обвинението или обвинението е одбиено“. 

 
Во согласност со членот 530 ставот 1 точка 1 од истиот закон е предвидено 

дека „Право на надоместок на штетата му припаѓа и на лицето кое било во притвор 
а не дошло до поведување на кривична постапка или постапката е запрена со 
правосилно решение, или со правосилна пресуда е ослободено од обвинението 
или обвинението е одбиено“ а во согласност со точка 4 од истиот член ваквото 
право му припаѓа и на лицето кое во притвор поминало подолго време, отколку 
што трае казната затвор на која е осудено“. 

 
По мислење на овој суд првостепениот суд правилно одлучил кога 

истакнатото предметно тужбено барање од страна на тужителот Н.Н. од __ да се 
задолжи тужениот на истиот да му исплати нематеријална и материјална штета во 
севкупен износ од 1.834.000,00 денари го одбил како неосновано, бидејќи од 
изведените докази неспорно утврдил дека во конкретниот случај не се исполнети 
условите од ЗКП, во согласност со погорецитираните законски одредби за да 
истиот има право на надоместок на штетата што ја бара, пред сè од причини што 
во конкретниот случај против тужителот е донесена одбивателна пресуда само 
поради настапување на апсолутна застареност на кривичното гонење за 
кривичното дело „Затајување“, па времето што тој го поминал во притвор во 
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Казнениот завод во Лелистад - Холандија во временскиот период од 14. 8. 1995 
година па до 18. 4. 1996 година, не е неоправдано. 

 
При донесувањето на својата одлука Апелациониот суд ги имаше во вид 

погорецитираните законски одредби од ЗКП (објавен во „Службен весник на РМ“ 
бр. 15/97). 

  
Во согласност со овие одредби за остварување на правото на надоместок 

на штета потребно е и постоење на неоправданост на осудата, или притворот во 
конкретниот случај, а не само донесување на одбивателна пресуда. Во 
конкретниот случај не е утврдена незаконитост на решенијата за притвор, а 
одбивателната пресуда е донесена во жалбена постапка од причини на 
декриминализацијата на кривичното дело „Проневера“ и настапување на 
застареност за гонење на кривичното дело „Затајување“.Според ова имајќи ги 
предвид и одредбите од членот 154 ставот 1 и членот 158 од ЗОО (Објавен во 
„Службен лист на СФРЈ“ бр. 29/77) Апелациониот суд смета дека кај тужениот 
нема вина и истиот нема одговорност за штета во овој предмет, посебно ако се 
има во вид дека до донесување на одбивателна пресуда не дошло поради 
незаконито постапување на државните органи или поради околности што ја 
исклучуваат одговорноста на тужителот за делото за кое е водена постапката туку 
поради застареност. 
 

(Оdлуkа на Аpелационен Суd Шtиp, GЖ. бр. 2367/2007) 
 

* * * 
 
94. Надоместок на штета не му припаѓа на лице кое со своите недозволени 
постапки причинило лишување од слобода.  
 

Од образложението 
 
 Неоснован е наодот во ревизијата за погрешна примена на материјалното 
право. Во постапката по предметот од изведените докази, меѓу другото двата суда 
утврдиле дека на тужителот, со решение за спроведување истрага, му била 
определна мерка притвор која започнала да тече од 21. 5. 2001 година од 21 часот 
во времетраење од 30 дена затоа што истиот на ден 29. 4. 2001 година вечерта 
околу 22 часот договорно и заеднички како соизвршител со малолетниците со 
патничко моторно возило „југо“ кое го управувал отишле во селото С. каде со 
намера да прибават туѓи предмети, на противправен начин влегле во куќата на 
лицата С. и В. каде со употреба на сила им се заканувале на истите при што 
барале пари, удирајќи ги со тупаници по лицето и врзувајќи им ги рацете со 
селотејп, при што им одзеле 2000 ДМ и 13.000,00 денари. Со ова го сториле 
кривичното дело - Разбојништво од членот 237 ставот 3 во врска со ставот 1 од КЗ. 
Тужителот во затворот во одделението за притвор престојувал 9 дена и тоа од 
21.5.2001 година, кога по наредба на истражниот судија бил спроведен во 
Невропсихијатриската болница во Негорци. Било изготвено невропсихијатриско 
вештачење и била поставена дијагноза – акутно полиморфно психотично 
растројство, а бил лекуван и со соодветни медикаменти.  

 
Тужителот од болницата бил испишан на 27. 5. 2001 година. Со пресуда 

тужителот бил ослободен од обвинение за наведеното кривично дело. Ваквата 
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пресуда била потврдена со пресуда на Апелациониот суд. Против ваквата пресуда 
јавниот обвинител на Република Макеоднија поднел барање за заштита на 
законитоста поради повреда на членот 355 ставот 1 точка 11 од ЗКП и повреда на 
членот 356 ставот 1 точка 1 во врска со членот 237 ставот 3 во врска со ставот 1 и 
членот 22 од КЗ. Врховниот суд на РМ одлучувајќи по вонредниот правен лек 
констатирал дека била сторена повреда на наведените членови, односно законот 
бил повреден во корист на тужителот. Било утврдено дека тужителот го сторил 
горенаведеното кривично дело како соизвршител со другите обвинети - 
малолетниците П. Џ. и П. П.. 

 
Врз основа на вака утврдената фактичка состојба и според наоѓањето на 

Врховниот суд на РМ, пониските судови правилно го примениле материјалното 
право кога го одбиле како неосновано тужбеното барање на тужителот. Во 
согласност со членот 189 ставот 1 од ЗОО („Слубен весник на РМ“ бр. 18/01) за 
претрпени физички болки, за претрпени душевни болки поради намалување на 
животната активност, нагрденост, повреда на угледот, честа, слободата или 
правата на личноста, смрт на блиско лице како и за страв судот, ако најде дека 
околностите на случајот, а особено јачината на болките и стравот и нивното 
траење го оправдува тоа, ќе досуди справедлив паричен надоместок, независно од 
надоместокот на материјалната штета како и во нејзино отсуство.  

 
Според членот 582 ставот 1 точка 1 од ЗКП, право на надоместок на штета 

му припаѓа и на лицето кое: било во притвор, а не дошло до поведување кривична 
постапка или постапката е запрена со правосилно решение, или со правосилна 
пресуда е ослободен од обвинението или обвинението е одбиено.  

 
Според ставот 3 од истиот член, надоместок на штета не му припаѓа на 

лице кое со свои недозволени постапки причинило лишување од слобода.  
 
Во случаите од точката 1 ставот 1 на овој член е исклучено правото на 

надоместок на штета иако постоеле околности од членот 578 ставот 1 точките 1 и 
2 или ако постапката е запрена врз основа на членот 137 од овој закон.  

 
Правилно е стојалиштето на пониските судови дека на тужителот не му 

следува надоместок на штета по основ на неосновано лишување од слобода. Ова 
од причина што Врховниот суд на РМ, со пресуда Кзз. бр. 25/04 од 7. 7. 2004 
година утврдил дека обвинетиот (сега тужителот) неосновано бил ослободен од 
обвинение за сторено кривично дело – Разбојништво по членот 237 ставот 3 во 
врска со ставот 1 и членот 22 од КЗ. Поради тоа пониските судови правилно го 
примениле материјалното право кога го одбиле како неосновано тужбеното 
барање на тужителот затоа што од содржината на членот 582 ставот 3 од ЗКП, 
произлегува дека надоместок на штета не му припаѓа на лице кое со своите 
недозволени постапки причинило лишување од слобода. Со оглед на тоа дека 
тужителот со своите недозволени постапки причинило лишување од слобода, и по 
наоѓање на овој суд истиот нема право на надоместок на штета во смисла на 
членот 189 од ЗОО, а во врска со членот 582 ставот 1 од ЗКП.  
 

(Pресуdа на Врховен суd на РМ, Рев. бр. 748/07)  
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4. СЕМЕЈНО - ПРАВНИ ОДНОСИ      
 
 
95. Со оглед на тоа дека целта за донесување на привремена мерка е заштита 
од семејно насилство судот ќе дозволи привремена мерка за заштита од 
семејно насилство, раководејќи се од членот 94-е од ЗС кој  го  санкционира 
семејното насилство со изрекување привремени мерки кон извршителот како 
неопходни средства за обезбедување на сигурност и добросостојба на 
другите членови на семејството. 
 

Од образложението 
  

Основниот суд Скопје 2 Скопје со обжаленото решение делумно го усвоил 
предлогот за изрекување на привремена мерка за заштита од семејно насилство 
на предлагачот М:Ц: С:Р. на град С., па на противникот Д. Ц. од С. му забранил да 
се заканува дека ќе стори семејно насилство на членот на семејството, жртвата на 
насилството сестрата И. Ц. од С.. Му забранил да контактира, да телефонира на 
телефонскиот број на сестрата И. Ц…, како и да се приближува до живеалиштето 
на жртвата на семејното насилство И. Ц. во домот во С., на оддалеченост од 100 
м. Привремените мерки за заштита ги изрекол во траење од една година, а истите 
ги спроведува МВР - СВР - ОВР С. преку овластено лице, при што одлучил  
жалбата да не го задржува извршувањето на решението. Предлогот на 
предлагачот за изрекување на привремена мерка на противникот Д. Ц. од С., да му 
се забрани да контактира и да телефонира на телефонскиот број на сестрата И. Ц. 
…, го одбил. 

 
  Незадоволен од ваквата одлука на првостепениот суд противникот Д. Ц. 
изјавил жалби со кои го напаѓа првостепеното решение поради погрешна примена 
на материјалното право, без посебен предлог. 
 
  Одговор на жалбата не е поднесен. 
 
  Апелациониот суд Скопје, по проучување на списите во предметот ценејќи 
го обжаленото решение и наводите во жалбите, најде дека: 
 

Жалбите се неосновани. 
 

Неоснован е жалбениот навод на противникот дека не вршел семејно насилство 
врз неговата сестра, од причина што од изведените докази и тоа исказите на 
жртвата на семејното насилство И. Ц. и сторителот Д. Ц., како и од исказите на 
нивните родители Р. и Н. Ц. сослушани во својство на сведоци, првостепениот суд 
правилно утврдил дека однесувањето на Д. Ц. претставува семејно насилство, од 
причина што истиот со дејствијата што ги преземал во неколку наврати, а во 
смисла на малтретирање, навредување, загрозување на сигурноста и 
психолошкото насилство што го вршел спрема И., кај неа предизвикал чувство на 
несигурност и загрозување, а посебно имајќи предвид дека  ваквото  негово 
однесување можело да доведе до значително влошување на  здравствената 
состојба на жртвата која боледува од мултиплекс склероза што е видно од 
приложената медицинска документација на нејзино име. 
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Овој суд го ценеше жалбениот навод на противникот дека главна причина 
за неговото однесување било тоа што предлагачката И. му го ускратила 
видувањето на неговите три малолетни деца, кои после разводот на бракот и биле 
доделени на неговата поранешна сопруга Е. Е., меѓутоа, истиот не го прифати како 
основан.  

 
Имено во членот 47 ставот 4 од ЗС е предвидено дека родителот со 

кого детето не живее има право и должност да одржува лични и непосредни 
контакти со своето дете.  

 
Од горенаведената законска одредба произлегува дека противникот 

ваквото право и должност можел да го оствари со поведување на парнична 
постапка, а не со преземање на насилничко однесување спрема неговата сестра.  

 
  Од сето горе изнесено првостепениот суд правилно го применил 
материјалното право, притоа раководејќи се од членот 94-б од ЗС во согласност со 
кој се забранува секаков вид на насилство меѓу членовите на семејството без 
оглед на пол и возраст. 
 
  Имено, под семејно насилство се подразбира малтретирање, навредување, 
загрозување на сигурноста, телесно повредување, полово или друго психолошко 
или физичко насилство, со кое се предизвикува чувство на несигурност, 
загрозување или страв, меѓу другото и спрема браќа и сестри. 
 

Првостепениот суд правилно се раководел и од членот 94-е од ЗС 
кој го санкционира семејното насилство со изрекување привремени мерки кон 
извршителот како неопходни средства за обезбедување на сигурност и 
добросостојба на другите членови на семејството. 

 
Привремените мерки за првпат се предвидени со Законот за изменување и 

дополнување на Законот за семејно насилство во Глава VI - а, Нарушени односи и 
насилство во бракот и семејството. Имено, во членот 94-е од ЗС е предвидено 
дека надлежниот суд на сторителот на семејното насилство може да му ги изрече 
следните привремени мерки на заштита: забрана да се заканува дека ќе стори 
семејно насилство, забрана да малтретира, вознемирува, телефонира, контактира 
или на друг начин комуницира со член на семејството дирекно или индирекно или 
забрана да се приближува до живеалиштето, училиштето, работното место или 
определено место кое редовно го посетува друг член на семејството. 

 
Со оглед на тоа дека, целта за донесување на привремена мерка е заштита 

од семејно насилство кое во конкретниов случај со сигурност е утврдено дека е 
сторено, првостепениот суд правилно постапил кога ја дозволил привремената 
мерка за заштита од семејно насилство, во траење од една година, сметајќи дека 
со истата во целост ќе се овозможи обезбедување на сигурноста на жртвата И. Ц..  
   

Првостепениот суд правилно се раководел и од одредбата од членот 280-а 
од Законот за измени и дополнувања на ЗС во точките 1, 2, 3, 4 и 5 кога усвојувајќи 
го предлогот за издавање на решение за привремена мерка, определил истата да 
ја спроведе МВР - Сектор за внатрешни работи - ОВР С., во присуство на овластен 
претставник на предлагачот. 
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Решението во делот во кој е одбиен предлогот на предлагачот  за 
изрекување на привремена мерка  на противникот Д. Ц. од С. да му се забрани да 
контактира и телефонира на телефонскиот број на сестрата И.Ц. 075/236-239, како 
необжалено останува неизменето.  
  Со оглед на гореизложеното, во согласност со членот 370 ставот 1 точка 2 
од ЗПП, судот донесе решение како во диспозитивот. 
  

(Решение на Аpелационен суd Сkоpје, GЖ. бр. 4318/09) 
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II. ГРАЃАНСКА СУДСКА ПОСТАПКА  
 
1. ПАРНИЧНА ПОСТАПКА  
 
 
96. Доколку судот се впушти во оцена на основаноста на тужбеното барање, 
тогаш одлучува со мериторна одлука со која тужбеното барање се одбива 
како неосновано или се усвојува, а не одлука со која тужбата се отфрла како 
недозволена.  
 

Од образложението 
 
Барањето за заштита на законитоста е основано. 
 
Основано се наведува во барањето за заштита на законитоста за сторена 

суштествена повреда на одредбите од парничната постапка од членот 340 ставот 
2 точка 13 од ЗПП, бидејќи побиваните решенија имаат недостатоци поради кои не 
можат да се испитаат. Со решенијата тужбата на тужителот се отфрла како 
недозволена, а во образложението на истите се впуштаат во утврдување на 
основаноста, односно неоснованоста на тужбеното барање.  

 
Имено, првостепениот суд тужбата на тужителот за исплата на долг во 

износ од 5.335,00 денари со законска затезна камата, ја отфрли како недозволена. 
Второстепениот суд одлучувајќи по жалбата на тужителот истата ја одбил како 
неоснована, а решението на првостепениот суд го потврдил. Притоа, двата суда 
повикувајќи се на одредбите од членовите 98, 99, 100 и 101 од ЗРО и членот 16 од 
ЗПП прифаќајќи и дека тужителот го должел утврдениот износ, но дека тужителот 
не покренал постапка против тужениот за наплата на парично побарување како 
работодавец за материјалната штета, заклучиле дека тужбеното барање на 
тужителот е застарено за наплата поради протек на 3 години. Ваквите решенија се 
нејасни, имаат недостатоци поради кои не можат да се испитаат. Имено, не е јасно 
дали тужбата е отфрлена, поради протек на време или поради неспроведена 
постапка за утврдена штета пред работодавецот. Доколку судот се впуштил во 
оцена на основаноста или неоснованоста на тужбеното барање во таков случај се 
носи мериторна одлука со која тужбеното барање се одбива како неосновано и не 
се усвојува, а не како што одлучил првостепениот суд, а го прифатил и 
второстепениот суд. 

  
Во конкретниот случај од содржината на тужбата произлегува дека 

тужителот бара исплата на долг од тужениот - враќање на парични средства на 
име паричен аванс за кои тужениот не се раздолжил, не го вратил, а не за 
надоместок на штета во врска со работењето. Според тоа, барањето на тужителот 
по својата правна природа претставува облигационен правен однос и во таа 
смисла требало да се цени основаноста на тужбеното барање, а не како што 
постапиле двата суда. 

 
(Решение на Врховен суd на РМ, Gзз. бр. 269/2005) 

 
* * * 
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97. Спорот по тужба за поништување на решение за денационализација 
донесено во управна постапка не спаѓа во судска надлежност. 
 

Од образложението 
 
Ревизијата е неоснована. 
 
Подносителот на ревизијата побиваните решенија ги напаѓа поради 

суштествена повреда на одредбите на парничната постапка и погрешна примена 
на материјалното право, но од содржината на ревизијата произлегува дека истите 
ги побива само поради погрешна примена на одредбите од членовите 16 и 2 од 
ЗПП и членот 57 од Законот за денационализација. 

 
Меѓутоа, Врховниот суд на РМ наоѓа дека од страна на двата суда правилно 

било применето материјалното право кога во согласност со членовите 16 и 2 од 
ЗПП и членот 57 од Законот за денационализација одлучиле на начин како во 
изреката на побиваните решенија. 

 
Правилен е заклучокот на пониските судови дека тужбата на тужителите за 

поништување на решението за денационализација треба да се отфрли поради тоа 
што се работи за апсолутна ненадлежност на судот. 

 
Имено, во согласност со членот 2 ставот 1 од ЗПП, во парничната постапка 

судот одлучува во границите на барањата што се ставени во постапката. Во 
согласност со членот 16 ставот 1 од истиот закон, судот во текот на целата 
постапка по службена должност внимава дали решавањето на спорот спаѓа во 
судска надлежност.  

 
Оттука, пониските судови применувајќи ги наведените одреби правилно 

заклучиле дека за решавање на спорот за поништување на решение донесено во 
управна постапка не е надлежен суд туку органите на управата. 

 
(Решениe на Врховен суd на РМ, Рев. бр. 166/2006) 

 
* * * 

 
98. Постои суштествена повреда на членот 340 ставот 2 точка 2 во врска со 
членот 65 ставот 1 точка 5 од ЗПП, кога судијата учествувал во донесувањето 
на правосилна првостепена пресуда, а потоа и како член на совет во жалбена 
постапка. 
 

Од образложението 
 

Ревизијата е основана. 
 
Основан е наводот во ревизијата за сторена суштествена повреда на 

одредбите на ЗПП по членот 340 ставот 2 точка 2 од ЗПП, од страна на 
второстепениот суд. 
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Според оваа законска одредба, суштествени повреди на одредбите на ЗПП, 
постои секогаш ако во донесувањето на пресудата учествувал судија или судија-
поротник, кој по законот мора да се изземе (членот 65 ставот 1 точки од 1 до 5), 
односно кој со решение на судот бил изземен. Во согласност со членот 65 ставот 1 
точка 5 од ЗПП, судија или судија - поротник не може да ја врши судиската 
должност ако во истиот предмет учествувал во донесувањето на одлуката на 
понискиот суд или на друг орган. 

 
Од списите на предметот се гледа дека судијата како претседател на совет 

на основен суд, учествувал во донесувањето на правосилната пресуда. Истиот 
судија, како член на совет учествувал и во донесувањето на оспореното решение, 
со кое било потврдено решението на Основниот суд, со кое бил одбиен како 
неоснован предлогот на тужителот за повторување на постапката правосилно 
завршена со пресуда на Основниот суд.  

 
Имајќи ги предвид цитираните законски одредби и фактот дека судијата 

учествувал во донесувањето на одлуката на Основниот суд, а потоа и во 
донесувањето на одлуката на Апелациниот суд, што според мислењето на овој суд 
се смета за учество на судија во донесување на одлуки во ист предмет, што 
законот го исклучува, значи дека второстепениот суд со донесувањето на 
оспорената одлука, сторил суштествена повреда на одредбата од членот 340 
ставот 2 точка 2 од ЗПП. 

 
(Решение на Врховен суd на РМ, Рев. бр. 1080/06) 

 
* * * 

 
99. Тужителот не може да се смета за уредно поканет на рочиште на главна 
расправа, доколку неговото повикување е извршено преку лице присутно на 
рочиштето кое не било полномошник во смисла на одредбите од ЗПП. 
 

Од образложението 
 

Ревизијата е основана. 
 
По наоѓање на Врховниот суд на РМ основани се наводите во ревизијата 

дека е сторена суштествена повреда на одредбите на парничната постапка од 
членот 343 ставот 2 точките 7 и 10 од ЗПП, односно дека со пропуштање на 
доставување не му е дадена можност на тужителот да расправа пред судот, ниту 
тужителот бил застапуван од овластено лице.  

 
Во случајот првостепениот суд констатирал дека лицето кое присуствувало 

на рочиштето одржано на 24. 1. 2006 година не може да биде полномошник на 
тужителот во смисла на одредбите од членот 81 ставот 1 од ЗПП. За тоа не е 
донесено решение во согласност со членот 81 ставот 2 од истиот закон, со кое на 
лицето ќе му овозможи натамошно застапување, ниту за тоа ја известил странката. 
Притоа, првостепениот суд на наредното рочиште одржано на 14. 3. 2006 година, 
сметајќи дека тужителот за тоа рочиште е уредно известен, а бидејќи не бил 
присутен тужителот, донел решение во смисла на членот 280 ставот 1 од ЗПП со 
кое тужбата на тужителот се смета за повлечена. Второстепениот суд го потврдил 
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тоа решение прифаќајќи дека присутното лице М. Т. на расправата од 24. 1. 2006 
година е полномошник на тужителот и дека тужителот за наредното рочиште бил 
уредно известен.  

 
Во согласност со членот 81 ставот 1 од ЗПП („Службен весник на РМ“ број 

79/05), полномошник на странката може да биде: адвокат, лице - дипломиран 
правник, кое со странката е во работен однос и роднина по крв во права линија, 
брат, сестра или брачен другар, доколку е потполно деловно способен. Во 
согласност со ставот 2 од истот член, ако како полномошник се јавува лице 
спротивно на одредбите од ставот 1 на овој член, судот ќе донесе решение со кое 
на тоа лице ќе му оневозможи натамошно застапување и за тоа ќе ја извести 
странката. 

 
Со оглед дека првостепениот суд, во смисла на одредбите од ЗПП, во 

случајот не донел решение со кое ќе му оневозможи на лицето присутно на 
расправата одржана на 24. 01. 2006 година да го застапува тужителот, ниту за тоа 
го известил тужителот, а на наредното рочиште прифатил дека тужителот е 
уредно повикан и донел решение со кое тужбата се смета за повлечена. Врховниот 
суд на РМ наоѓа дека пониските судови сториле суштествена повреда на 
одредбите од членот 343 ставовите 1 и 2, точките 7 и 10 од ЗПП и донеле 
незаконско решение.  

 
Одредбите од членот 81 ставот 2 од ЗПП предвидуваат дека не е потребно 

само да се констатира дека на расправата е присутно лице кое според ставот 1 од 
истиот член не може да биде полномошник на странката, туку судот мора да 
донесе решение со кое на тоа лице ќе му се оневозможи понатамошно 
застапување и да ја извести странката дека била застапувана од неовластено 
лице според одредбите од ЗПП, а притоа за терминот на одложеното рочиште ќе 
ја извести странката.  
 

(Решение на Врховен суd на РМ, Рев. бр. 1049/06) 
 

* * * 
 

100. Ревизија не е дозволена во споровите за утврдување за траснформација 
на работен однос од определено на неопределено време. 
 

Од образложението 
 

Ревизијата е недозволена. 
 
Во согласност со членот 372 ставот 2 од ЗПП, странките можат да изјават 

ревизија против второстепена пресуда, ако вредноста на предметот на спорот на 
побиваниот дел на пресудата надминува 500.000 денари. Во ставот 3, по исклучок 
од ставот 2 на овој член без оглед на вредноста на спорот, ревизијата секогаш е 
дозволена: 1) во спорови за издршка; 2) во спорови за надоместок на штета за 
загубена издршка поради смрт на давателот на издршката; 3)во спорови од 
работните односи по повод престанок на работен однос; 4)во спорови од 
авторското право; и 5) во спорови што се однесуваат на заштита и употреба на 
пронајдоци и технички унапредувања, мостри, модели и жигови и на правото на 
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употреба на фирма или назив, како и во спорови од нелојален натпревар и 
монополистички однесувања. 

 
Во согласност со членот 380 ставот 2 од ЗПП, ревизијата е недозволена ако 

ја изјавило лице кое не е овластено за поднесување ревизија, или лице кое се 
откажало од ревизија, или ако лицето кое изјавило ревизија нема правен интерес 
за поднесување ревизија, или ако ревизија е изјавена против пресуда против која, 
според закон, не може да се поднесе. 

 
Во согласност со членот 383 ставот 1 од ЗПП, ненавремената, нецелосната, 

необразложената или недозволената ревизија ќе ја отфрли судијата известител на 
ревизискиот суд со решение, ако тоа не го сторил првостепениот суд во границите 
на своите овластувања. 

 
Во конкретниот случај, предмет на спорот е утврдување на постоење на 

работен однос, односно да се утврди дека работниот однос од определено се 
трансформира во работен однос на неопределено време. 

 
Врховниот суд на РМ наоѓа дека споровите во кои тужбеното барање е да 

се утврди дека работниот однос на определено време се трансформирал во 
работен однос на неопределено време не е спор од работен однос по повод 
престанок на работен однос во смисла на членот 372 ставот 3 точка 3 од ЗПП 
(„Службен весник на РМ“ бр.79/2005), во кој е дозволена ревизија поради што во 
согласност со членот 383 ставот 1 од ЗПП се одлучи како во изреката на 
решението. 
 

(Решение на Врховен суd на РМ, Рев. бр. 1160/2006) 
 

* * * 
 
101. Сторена е суштествена повреда на одредбите од членот 343 ставот 2 
точка 13 од ЗПП која се состои во тоа што побиваната пресуда противречи 
самата на себе и на содржината на изведените докази, уште повеќе што и 
меѓу самите странки постои недоразбирање за природата на договорот, а 
ниту тужбата е јасна во смисла на тоа дали тужителот бара раскинување или 
поништување на договорот.  
 

Од образложението 
 
 Апелациониот суд во Штип ги разгледа жалбата и останатите списи во 
предметот, ја испита побиваната пресуда во смисол на членот 354 од ЗПП, па 
најде дека: 
 
 Жалбата е основана. 
 
 Првостепениот суд прифатил дека тужителката по извршените разговори со 
тужените се согласила да потпише таков договор со кој правото на сопственост на 
куќата, по склучувањето на договорот, преминува на купувачите и така се 
потпишал на предметниот договор за купопродажба, односно бидејќи била 
неписмена - ставила отпечаток од прстот.  
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 При вака утврдена фактичка состојба имајќи ги предвид сите докази околу 
тоа како се одвивале разговорите и договарањето околу тоа каков вид на договор 
е најдобро да склучи тужителката и нејзината намера за возврат на куќата што ќе 
ја отстапи за неа да се грижат и да биде чувана од тужените, основан е жалбениот 
навод за сторена суштествена повреда од членот 343 ставот 2 точка 13 од ЗПП. 
По наоѓање на овој суд сторената суштествена повреда се состои во тоа што 
побиваната пресуда противречи самата на себе и на содржината на изведените 
докази.  
 

Судот со сигурност не го утврдил решителниот факт каков вид на договор 
склучиле договорните странки. Склучениот договор за купопродажба не значи дека 
кај договорните странки е постигната согласност на волјите за таков вид на 
договор. Исто така, решителен факт, кој не го утврдил првостепениот суд, е и 
фактот дали помеѓу самите странки постои недоразбирање за природата на 
договорот. 
  
 При повторното судење првостепениот суд е должен да ги отстрани 
сторените суштествени повреди на парничната постапка и за таа цел потребно е 
да ја задолжи тужителката, односно нејзиниот полномошник да изврши 
прецизирање на тужбеното барање, при што ќе се знае дали со тужбата се бара 
раскинување на договорот за купопродажба поради неисполнување на 
договорните обврски во однос на купопродажната цена од страна на тужените или 
се бара поништување на договорот поради мани на волјата на продавачката или, 
пак, од други причини.  
 

Прецизирањето на тужбата е неопходно бидејки од увидот во поднесокот од 
тужителката, со кој истата извршила прецизирање на тужбеното барање, 
произлегува дека тужителката бара раскинување на договорот поради 
неисполнување на договорната обврска од страна на тужените. Меѓутоа, понатаму 
во самиот поднесок наведува дека истата била измамена, дека за возврат на 
куќата ќе биде чувана и издржувана од тужените, односно бара поништување 
поради мани во нејзината волја.  
 
 Првостепениот суд при повторното судење треба да ги изведе доказите што 
претходно биле предложени и изведени од парничните странки, при што со 
детален распит на странките со сигурност да утврди каков договор склучиле 
странките, без разлика како е насловен истиот договор, односно дали тужителката 
се согласила да склучи договор за купопродажба или друг вид на договор.  
 

Од погоренаведеното, а во согласност со членот 358 од ЗПП, жалбата е 
уважена, обжалената пресуда е укината и предметот е вратен на повторно судење 
на првостепениот суд. 

 
(Решение на Аpелационен суd Шtиp, GЖ. бр. 11/2008) 

 
 

* * * 
 



 150

102. Стечајниот доверител не може со тужба во посебна парница против 
стечајниот доверител, чие побарување не го оспорил и е утврдено со 
правосилно решение во стечајна постапка, да бара да се утврди дека 
утврденото побарување е неприфатливо. 
 

Од образложението 
 

Ревизијата е неоснована. 
 
Во текот на редовната постапка првостепениот суд утврдил, а 

второстепениот суд прифатил дека над тужениот, претпријатието „У“ Скопје била 
отворена стечајна постапка, која била заклучена со решение Ставот. бр. 22/01 од 
17. 9. 2001 година. Од списите на стечајниот предмет видно било дека 
побарувањето на тужителот, ТП „П“ спрема стечајниот должник „У“ Скопје во износ 
од 1.271.892,00 денари (кое произлегувало од долг по фактури) било оспорено од 
страна на стечајниот управник и тужителот како стечаен доверител кому му било 
оспорено пријавеното побарување бил упатен на спор за утврдување на 
побарувањето. Во истата постапка пријавеното побарување на стечајниот 
доверител „О“ АД Скопје во износ од 225.000 ДЕМ било признато од страна на 
стечајниот управник и како такво било утврдено, а на рочиштето тужителот не го 
оспорил утврденото побарување на доверителот сега тужен „О“ АД Скопје. 

 
Врз основа на вака утврдената фактичка состојба пониските судови со 

решение ја отфлиле како недозволена тужбата на тужителите. При одлучувањето 
ги имале предвид одредбите од членот 189 ставот 1 и членот 190 од Законот за 
стечај, кога одлучиле дека тужителот нема право со тужба против стечајниот 
доверител да бара да се утврди дека веќе утврденото и неоспорено побарување 
на „О“ АД Скопје е неприфатливо. 

 
Врховниот суд на РМ наоѓа дека пониските судови правилно го примениле 

материјалното право кога ја отфрлиле како недозволена тужбата на тужителот. 
Правилно е стојалиштето на пониските судови дека тужениот како доверител го 
пријавил своето побарување спрема стечајниот должник „У“ Скопје во стечајна 
постапка. Истото му било утврдено со правосилно решение Ставот.бр.22/01 од 
16.5.2001 година. 

  
При состојба кога на првотужителот како стечаен доверител не му било 

признаено побарувањето, а неговиот законски застапник не го оспорил утврденото 
побарување на „О“ АД Скопје на испитното рочиште и во писмена форма, после 
тоа тужителите со тужба против стечајниот доверител немаат право да бараат да 
се утврди дека веќе утврденото и неоспорено побарување на сега тужениот е 
неприфатливо. Дотолку повеќе што само доверителот чие побарување е оспорено 
во стечајната постапка може да води парница со цел да го утврди своето 
побарување. 

 
Судот ги имаше предвид и останатите ревизиски наводи но најде дека 

истите не се од влијание за поинакво одлучување од причините наведени во 
решенијата на пониските судови.  

 
(Решение на Врховен суd на РМ, Рев. бр. 1280/06) 
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* * * 
 
103. Со одлука на второстепениот суд, не може да се дозволи ревизија по 
исклучок против второстепената пресуда, пред стапување во сила на ЗПП 
(„Службен весник на РМ“ бр.79/05). 
 

Од образложението 
 

Ревизијата е недозволена. 
 
По наоѓање на Врховниот суд на РМ, со одлука на второстепениот суд не 

може да се дозволи ревизија против второстепена пресуда во смисла на членот 
372 ставот 4 од ЗПП („Службен весник на РМ“ бр. 79/05), ако постапката пред 
првостепениот суд е завршена со пресуда пред стапување во сила на овој закон. 

 
Во согласност со членот 372 ставот 4 од ЗПП („Службен весник на РМ“ бр. 

79/05, кој влезе во сила на 29. 9. 2005 година, а се применува од 29. 12. 2005 
година), второстепениот суд може да дозволи изјавување на ревизја против своја 
пресуда без оглед на вредноста на спорот ако оцени дека одлуката на спорот 
зависи од решавање на некое материјално - правно или процесно - правно 
прашање важно за уедначување на судската практика. Во согласност со членот 
474 ставот 1 од истиот закон, ако пред денот на примената на овој закон е 
донесена првостепена пресуда или решение со кое постапката пред 
првостепениот суд се завршува, натамошната постапка ќе се спроведе според 
дотогашните прописи. 

 
Во конкретниот случај првостепената пресуда е донесена на 28. 12. 2005 

година, па во смисла на цитираните одредби произлегува дека е донесена во 
време на важење на поранешниот Закон за парничната постапка („Службен весник 
на РМ“ бр. 33/98). 

 
Од овие причини, Врховниот суд на РМ наоѓа дека со ЗПП, кој е во примена 

во времето на донесување на второстепената пресуда, не е предвидена можност 
второстепениот суд да дозволи ревизија против својата одлука, надвор од 
определените рамки за дозволеност на ревизијата, туку таквата можност е 
предвидена со новиот Закон за парничната постапка, кој во случајот не е во 
примена, поради што следуваше судот да одлучи како во изреката на решението 
во согласност со членот 378 од ЗПП. 

 
(Решение на Врховен суd на РМ, Рев. бр. 531/2007) 

 
* * * 

 
104. Ревизија е недозволена во спорови од работен однос кога престанокот 
на работниот однос е заменет со парична казна. 
 

Од образложението 
 

Ревизијата е недозволена. 
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Во согласност со членот 372 ставот 2 од ЗПП, („Службен весник на РМ“ бр. 
79/2005 ) странките можат да изјават ревизија против второстепена пресуда, ако 
вредноста на предметот на спорот на побиваниот дел на пресудата надминува 
500.000,00 денари. 

 
Според ставот 3 точка 3 од истиот закон, по исклучок од ставот 2 на овој 

член, без оглед на вредноста на спорот, ревизијата секогаш е дозволена, меѓу 
другото: во спорови од работните односи по повод престанок на работен однос. 

 
Во согласност со членот 383 ставот 1 од истиот закон, ненавремената, 

нецелосната, необразложената или недозволената ревизија, ќе ја отфрли, 
судијата известител на ревизискиот суд со решение, ако тоа не го сторил 
првостепениот суд во границите на своите овластувања. 

 
По наоѓање на Врховниот суд на РМ, во конкретниот случај, не се работи за 

спор од работен однос по повод престанок на работен однос кога ревизијата 
секогаш е дозволена, во смисла на членот 372 ставот 3 точка 3 од ЗПП, туку се 
работи за решение за престанок на работен однос со отказ на тужителот, кое било 
заменето со парична казна, поради што произлегува дека ревизијата е 
недозволена. Ова, уште повеќе и од причина што, вредноста на спорот е 
определена на износ од 40.000,00 денари, кој износ не го надминува износот од 
500.000,00 денари, како услов за дозволеност на ревизијата. 

 
(Решение на Врховен суd на РМ, Рев. бр. 578/07) 

 
* * * 

 
105. Необразложена ревизија се отфрла. 
 

Од образложението 
 

Ревизијата е недозволена. 
 
Во согласност со членот 377 ставот 1 од ЗПП, во ревизијата странката 

треба точно да ги наведе причините поради кои е изјавена. Според членот 383 
ставот 1 од истиот закон, ненавременета, нецелосната, необразложената или 
недозволената ревизија ќе ја отфрли судијата известител на ревизискиот суд со 
решение, ако тоа не го сторил првостепениот суд во границите на своите 
овластувања. 

 
Во конкретниот случај, видно од списите на предметот, тужениот не само 

што во ревизијата не ги навел причините поради кои е изјавена туку истата и не ја 
образложил, во смисла на горенаведената одредба. Поради тоа, произлегува дека 
истата е недозволена. 

 
Имајќи го предвид тоа, Врховниот суд на РМ следуваше ревизијата да ја 

отфрли како недозоволена во согласност со членот 383 ставот 1 од ЗПП. 
 

(Решение на Врховен суd на РМ, Рев. бр. 1198/2007) 
 

* * * 
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106. Суштествена повреда на одредбите од парничната постапка постои во 
случај кога со пресуда тужениот е задолжен на тужителот да му врати 
определен паричен износ, но не е утврден законскиот основ за таквото 
враќање, па пресудата не може да се испита по однос основаноста, односно 
неоснованоста на тужбеното барање за исплата на затезна камата на износот 
кој тужениот е задолжен да го врати. 
 

Од образложението 
 

Основани се жалбените наводи на тужителот, дека пресудата е нејасна, 
неразбирлива и истата не може да се испита и на тој начин, првостепениот суд 
сторил суштествени повреди на одредбите од членот 343 ставот 2 точка 13 од 
ЗПП.  
 

Првостепениот суд го одби тужбеното барање на тужителот на износот од 
457.410,00 денари, да му се исплати законска затезна камата од 20. 6. 1995 год., 
со образложение, дека во согласност со Законот за обллигационите односи на 
тужителот не му следува законска затезна камата на платениот износ, бидејќи сам 
е виновен што не ја доплатил цената по договорот за здружување на средствата.  

  
Во случајот, основано се поставува прашањето, дали по изградбата на 

деловниот простор, тужениот го повикал тужителот да му ги предаде клучовите од 
истиот. Ова од причини што, во членот 5 од договорот стои, дека тужениот се 
обврзува на здружувачот да му ги предаде клучовите од изградениот деловен 
простор, откако ќе биде целосно доплатен. Во членот 7 од договорот пак, 
предвидено е, дека здружувачот е должен на закажаниот ден на предавање на 
изградениот деловен простор, да го прими записнички, откако целосно ги измирил 
обврските по конечната пресметка. Нејасно е, дали тужениот изготвил конечна 
пресметка, по која пресметка тужителот бил должен да ја доплати купопродажната 
цена. Од друга страна, неспорно е, дека деловниот простор со површина од 30,15 
м2, е предаден во сопственост на трето лице – В.Ѓ.. Во согласност со членот 124 
од ЗОО, во двостраните договори кога едната страна не ќе ја исполни својата 
обврска, другата страна ако не е определено нешто друго, може да бара 
исполнување на обврските или, под условите предвидени во останатите членови 
во законот, да го раскине договорот ако раскинувањето не настапува според 
самиот закон, а во секој случај има право на надоместок на штета. Во согласност 
со цитираната одредба, било доверителот да бара исполнување на договорот како 
во случајот, било да го раскине договорот, има право на надоместок на штета 
поради неисполнувањето. Во случајот тужителот не побарал надоместок на штета 
туку враќање на платениот износ за деловниот простор и од страна на судот, 
досуден му е износ од 457.410,00 денари, меѓутоа, во случајот основано се 
поставува прашањето дали за платениот износ му следува законска затезна 
камата и од кога.  

 
При повторното одлучување првостепениот суд да расчисти, дали станува 

збор за штета или стекнување без основ, а досуден е износ од 457.410,00 денари 
во кој дел нема жалба, па се поставува прашање од кога тужителот би имал право 
на камата. Во зависност од утврденото ќе го цени и барањето за камата на 
тужителот.  
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Основани се и жалбените наводи на тужителот, дека истиот успеал во 
спорот за износот од 457.410,00 денари., а од страна на првостепениот суд 
одбиено е барањето за трошоци што е спротивно на членот 148 од ЗПП. При 
повторното одлучување, првостепениот суд во согласност со членовите 148 и 149 
од ЗПП, да одлучи и за трошоците направени во текот на постапката. Со оглед на 
околноста дека е сторена суштествена повреда на одредбите на ЗПП, неправилно 
е применето и материјалното право, заради што, овој суд а во согласност со 
членот 358 од ЗПП, жалбата е уважена, обжалената пресуда е укината и 
предметот во тој дел е вратен на повторно судење на првостепениот суд. 

 
При повторното одлучување првостепениот суд да расчисти, дали станува 

збор за штета или стекнување без основ, а досуден е износ од 457.410,00 денари 
во кој дел нема жалба, па се поставува прашање од кога тужителот би имал право 
на камата. Во зависност од утврденото ќе го цени и барањето за камата на 
тужителот.. 
 

(Решение на Аpелационен суd Биtола, TСЖ. бр. 1028/2008)  
 

* * * 
 
107. Со самото задоцнување на полномошникот на тужителот на рочиштето 
за главна расправа, кој се јавил на рочиштето, не може да се смета дека 
тужителот ја повлекува тужбата, ако се утврди дека задоцнувањето е 
оправдано поради пречки во сообраќајот и дека од страна на полномошникот 
на тужителот е пројавен интерес да присуствува на закажаното рочиште и да 
учествува во расправата, односно да се расправа за предметот на спорот.  
 

Од образложението 
  

Апелациониот суд Скопје, го испита обжаленото решение врз основа на 
списите во предметот и наводите во жалбата, во согласност со членовите 351 и 
367 од ЗПП, најде дека: 

 
Жалбата е основана. 

  
Основани се наводите во жалбата за сторена суштествена повреда на 

одредбите на парничната постапка од членот 343 ставот 2 точка 13 од ЗПП, од 
страна на првостепениот суд. Наведеното од причина што решението е нејасно, не 
содржи образложени причини за решителните факти, па како такво не може во 
целост и со сигурност да се испита. Првостепениот суд во обжаленото решение ја 
сметал за повлечена тужбата на тужителот со решение од 11..9. 2008 година врз 
основа на членот 270 в.в. со членот 277 од ЗПП. На ден 11. 9. 2008 година 
тужителот поднел предлог за враќање во поранешна состојба во кој навел дека 
полномошникот на тужителот не го пропуштил рочиштето за главна расправа туку 
дека на истото стигнал со задонување, а од причини што поради запирање на 
сообраќајот не бил во можност навремено да се јави во судот. Исто така, навел 
дека покрај тоа што имало запирање на сообраќајот, полномошникот на тужителот 
и поради болест не бил во можност навремено да се јави на судското рочиште. 
  

Основан е жалбениот навод на кој се укажува во жалбата дека 
полномошникот на тужителот како странка во постапката пристигнал на 
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закажаното рочиште со задоцнување од 11 минути иако имал повеќе препреки: 
запирање на сообраќајот од страна на полицијата и поради лоша здравствена 
состојба. 
  

Видно од списите во предметот овој суд цени дека тужителот имајќи ги 
предвид потешкотите во сообраќајот поради запирање од страна на полицијата 
задоцнил 11 минути и дека се исполнети условите за враќање во поранешната 
состојба затоа што постои оправданост на доцнењето. Во оваа смисла, судот 
треба да го цени и местото на живеење на полномошникот на тужителот, а пред 
сè, дека се работи за стар предмет, односно постојат услови за враќање во 
поранешна состојба и дека во конкретниот случај полномошникот на тужителот се 
јавил на закажаното рочиште односно пријавил интерес да присуствува на 
закажаното рочиште и да учествува во расправата односно да се расправа за 
предметот на спорот.  
  

Врз основа на претходно образложеното овој суд ја уважи жалбата на 
тужителот, го укина обжаленото решение и предметот го врати на повторно 
одлучување на првостепениот суд, во согласност со членот 370 ставот 1 точка 3 од 
ЗПП. 
  

(Решение на Аpелационен суd Сkоpје, TСЖ. бр. 367/09) 
 

* * * 
  
108. Се смета дека стечајниот управител на стечајниот должник како тужител 
е уредно поканет за рочиштето за главна расправа, доколку поканата за 
тужителот е доставена на лицето затечено во канцаларијата т.е. во деловната 
просторија на тужителот кој како правно лице сè уште постои 
 

Од образложението 
                     
          Апелациониот суд во Б., по разгледувањето на списите по предметот, го 
испита обжаленото решение и по оцена на жалбата и жалбените наводи најде 
дека:  
   Жалбата е неоснована. 
   

Основниот суд го донел обжаленото решение со образложение дека 
тужителот поднел тужба и судот постапувајќи по истата закажал рочиште за 9. 12. 
2008 година, на коешто иако уредно поканет тужителот не се јавил, изостанокот не 
го оправдал така што судот во согласност со одредбата од член 280 точка 1 од 
ЗПП и член 277 став 1 од истиот закон, одлучил дека тужбата се смета за 
повлечена. 
   

Во жалбата тужителот тврди дека не бил уредно канет како што тоа го 
констатирал првостепениот суд од причина што доставницата со која е доставена 
поканата за закажаната расправа за 9. 12. 2008 година, не ја имал потпишано 
стечајниот управник туку некое друго лице, така што цени дека на тој начин 
стечајниот управник на тужителот воопшто немал примено покана за расправа па 
аналогно на тоа ниту бил известен и ниту имал сознанија дека на одредениот 
датум е закажана расправа заради што и не присуствувал на закажаната расправа. 
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Меѓутоа, ваквото тврдење на тужителот е неосновано и не е од влијание за 
донесување на поинаква одлука од следните причини: 
   

Во согласност со членот 127 од ЗПП, ставот 1 доставувањето до државните 
органи и до правните лица се врши со предавање на писмената на лицето 
овластено за примање на писмена или на работникот кој ќе се затече во 
канцаларијата, односно во деловната просторија. 
   

Во конкретниот случај имајќи го во вид фактот дека е поведена постапка за 
стечај, тужителот како правно лице сè уште постои, така што со доставувањето на 
поканата во правното лице на лицето овластено за примена на писмена односно 
на работникот кој е затечен во канцаларијата т.е. во деловната просторија е 
извршена уредна достава во смисла на одредбата од членот 127 од ЗПП, заради 
што следуваше овој суд жалбата да ја одбие како неоснована а решението да го 
потврди во согласност со членот 370 ставот 1 точка 2 од ЗПП. 
 

 (Решение на Аpелационен суd Биtола, GЖ. 695/09)  
 

* * * 
 
109. Странката која поднела одговор на жалба има право на надоместок на 
парничните трошоци во врска со одговорот на жалбата 
 
    Од образложението 
 
 Со оглед на тоа што, тужениот не успеа во жалбената постапка, овој суд во 
согласност со членот 160 ставот 1 од ЗПП одлучи за трошоците настанати во 
второстепената постапка. Притоа, го задолжи тужениот на тужителот да му ги 
надомести трошоците во второстепената постапка во износ од 3.425,00 денари од 
кои 2.925,00 денари за состав на одговор на жалба со паушал по АТ и 500,00 
денари и такса за одговор на жалба во согласност со Законот за судски такси. 
   

(Pресуdа на Аpелационен суd Биtола, РОЖ 321/09) 
 

* * * 
 
110. Адвокатот кој само ја составил тужбата и ставил свој штембил на неа, не 
е полномошник на тужителот, па доставувањето на покана за главна 
расправа до тој адвокат, не може да се смета за уредно поканување на 
тужителот и не настанува правната последица повлекување на тужбата ако 
тужителот не дојде на рочиштето. 
 
    Од образложението      
    
         Апелациониот суд во Битола по разгледувањето на списите во предметот, го 
испита обжаленото решение во согласност со членот 371 од ЗПП и по оцена на 
жалбата и жалбените наводи најде дека: 
 
  Жалбата е основана. 
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  Првостепениот суд го донел обжаленото решение со образложение дека на 
закажаното рочиште на 9. 12. 2008 година, а по повод поднесената тужба од 
тужителот против тужениот за надоместок на штета на коешто биле уредно 
повикани полномошникот на тужителот и тужениот, истите не се појавиле на 
закажаното рочиште, изостанокот не го оправдале заради што судот тужбата ја 
смета за повлечена во согласност со членот 277 ставот 1 од ЗПП.  
 
  Меѓутоа, од увидот во списите на предметот произлегува дека тужителот 
немал полномошник за застапување, туку адвокатот Т. Н. од К. само му ја составил 
тужбата и го ставил неговиот штембил на тужбата, додека, пак, е потпишана од 
самиот тужител Ц. Ѓ.. Кон тужбата не е доставено полномошно со кое тужителот го 
овластува адвокатот Т. Н. од К. да го застапува во оваа постапка туку како прилог 
кон тужбата единствено е доставена кривичната пресуда на Основниот суд во Б. К. 
бр. 449/06 видно и од приемниот штембил на тужбата од страна на судот. 
 
  Адвокатот Н. Т. на тужителот му бил полномошник во кривичната постапка, 
меѓутоа, во оваа постапка првостепениот суд не можел да го вика него кога со 
тужбата не е приложено полномошно со кое тој е овластен да го застапува 
тужителот во оваа постапка уште повеќе кога адвокатот не ја ни потпишал тужбата 
како полномошник на тужителот.  
 
  Од овие причини, првостепениот суд при повторното одлучување ќе треба 
да ја примени одредбата од членот 253 ставот 1 од ЗПП, односно поканата на 
рочиштето на кое ќе се изведува доказ со сослушување на странките да ја достави 
лично до странката, во конкретниот случај лично до тужителот, за да може да 
донесе правилна и законска одлука. 
 
  Имајќи го предвид погореизнесеното следуваше жалбата на тужителот да 
се уважи, решението да се укине и предметот да се врати на повторно одлучување 
пред првостепениот суд во согласност со членот 370 ставот 1 точка 3 од ЗПП. 
 

(Решение на Аpелационен суd во Биtола, GЖ 1068/09)  
  

* * * 
 
111. Лицето против кое тужителот ја проширил тужбата, а кое со поднесок се 
произнело дека не дало согласност на проширувањето, има право на 
надоместок на парничните трошоци. 
 

Од образложението 
 

 Апелациониот суд во Битола, решавајќи по жалбите, ги разгледа списите во 
предметот, па по оцена на истите, испитувајќи ги побиваните решенија во 
границите на овластувањата од членовите 354 и 371 од ЗПП, најде дека: 
 
            Жалбите се неосновани. 
 
          Првостепениот суд, во согласност со членот 182 ставот 2 од ЗПП, го одбил 
преиначувањето на тужбата на тужителот спрема новиот тужен ДОО О. К. од Б., 
затоа што новиот тужен преку неговиот полномошник изјавил дека не се согласува 
да биде тужен и да стапи во парницата наместо првобитно тужениот. 
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          Неосновани се жалбените наводи на тужителот дека станувало збор за 
истото правно лице на страната на тужениот и дека тужителот не извршил 
преиначување на тужбата, туку само доставил точна адреса на тужениот. 
 

Имено, тужителот во тужбата со предлог за издавање на платен налог како 
тужен го навел ДООЕЛ Т. од Б., а подоцна, откако судот не можел да му го достави 
платниот налог на тужениот на наведената адреса, тужителот со поднесок навел 
дека врши прецизирање на тужбата, така што како тужен го навел ДОО О. К. од Б.. 
Според тоа, со оглед на тоа дека се работи за друго правно лице со друго име од 
првобитно тужениот, во согласност со членот 182 ставот 2 од ЗПП, потребна е 
согласност на новотужениот за да стапи во парницата наместо првобитно 
тужениот. Неспорно е дека новотужениот, ДОО О. K. од Б., не дал таква 
согласност, па првостепениот суд правилно го одбил преиначувањето на тужбата 
на тужителот. 
           

Со оглед на тоа дека, за ДОО О. К. од Б. настанале трошоци во врска со 
преиначувањето на тужбата, затоа што истиот требало да се изјасни за тоа дали 
се согласува да стапи во парницата наместо тужениот, правилно постапил 
првостепениот суд кога на предлог на ДОО О. К. од Б. донел дополнително 
решение со кое го задолжил тужителот да му ги надомести парничните трошоци на 
ДОО О. К. од Б. во износ од 3.250,00 денари, кои трошоци се правилно пресметани 
во согласност со тарифата за награда и надоместок на трошоците за работа на 
адвокатите. Според тоа, неосновани се жалбените наводи на тужителот дека судот 
со дополнителното решение не требало да му досуди парнични трошоци на ДОО 
О. К. од Битола. 
          Со оглед на погоренаведеното, второстепениот суд, во согласност со членот 
370 ставот 1 точка 2 од ЗПП ја одби жалбата на тужителот и го потврди 
обжаленото режение.  
 

(Решение на Аpелационен суd Биtола, TСЖ 546/09)  
  

* * * 
 
112. Не може да се смета дека тужениот не бил достапен на судот ако тој за 
цело време живеел во местото на своето живеалиште, така што не постоеле 
претпоставки да му се назначи старател кој го застапувал во правосилно 
завршената парнична постапка, за која тужениот побарал повторување на 
постапката. 
 

Од образложението 
 

 Апелациониот суд Битола, во согласност со членот 354 од ЗПП, а во врска 
со членот 371 од ЗПП, ги разгледа списите во предеметот, го испита обжаленото 
решение, жалбата, жалбените наводи, и предлози, па најде дека: 
  
            Жалбата е неоснована. 
 
          Основниот суд во Охрид постапувајки по предлогот на предлагачот Ј. К. од с. 
Л., О. за повторување на постапката, правосилно завршена со пресуда на 
Основниот суд Охрид П. бр. 15/06 од 23. 5. 2007 година, правосилна на ден 23. 5. 
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2007 година, утврдил дека во таа постапка тужениот Ј. К. не бил достапен за судот, 
како и тоа дека судот преку ЦСР-О. побарал да му се назначи старател и за 
старател бил поставен адвокатот А. Б., кој ги штител неговите интереси во таа 
постапка. По одржаното рочиште по предлогот за повторување на постапката, 
првостепениот суд со сигурност утврдил дека во време на траењето на 
првостепената постапка, сега предлагачот Ј. К. за цело време бил во О, а не во А., 
дека не знаел за постапката, ниту дека е застапуван од времен старател. При 
таква состојба судот утврдил дека предлагачот Ј. К. се стекнал со можност да 
употреби нов доказ, односно сам да се јави пред судот и да биде сослушан 
како странка во постапката, односно доколку неговата изјава била употребена во 
поранешната постапка би можела да доведе до за него поповолна одлука. Заради 
овие причини Основниот суд Охрид во согласност со членовите 392 и 394 од 
ЗПП, одлучил како во изреката на обжаленото решение. 
 
          По оцена на овој суд, првостепениот суд правилно постапил кога допуштил 
повторување на постапката, меѓутоа, од следниве причини: 
 
         Во согласност со членот 392 ставот 1, точка 2 од ЗПП: постапката што со 
одлука на судот е завршена правосилно, може, по предлог на странката, да се 
повтори ако на некоја странка со незаконско постапување, а особено со 
пропуштање на доставување не и била дадена можност да расправа пред судот. 
Бидејќи во конкретниот случај од утврдената фактичката состојба произлегува 
дека во постапката пред донесувањето на пресудата П.бр.15/09 од 23.5.2007 
година, не биле исполнети условите  странката, во случајот предлагачот, да биде 
застапуван преку времен старател, но, сепак, тоа е направено и постапката 
правосилно е завршена. 
 
          Од друга страна, сослушувањето на предлагачот во својство на странка 
може да се смета како нов доказ, којшто вреднуван со доказите изведени во 
поранешната постапка би довел до поинакво утврдување на фактичката состојба, 
во случајот поповолна за предлагачот. 
 
          Од овие причини, произлегува дека изнесените наводи во жалбата на 
противникот, дека судот својата одлука не ја заснова на причините посочени во 
предлогот се неосновани.  
  
          Со оглед на напред изнесеното, а во согласност со членот 370 ставот 1 точка 
2 од ЗПП жалбата е одбиена како неоснована и е потврдено обжаленото решение. 
 

 (Решение на Аpелационен суd Биtола, GЖ. 2218/09)  
 

* * * 
 
113. Кога пресудата не содржи причини за решителните факти, а дадените 
причини се нејасни и противречни со оглед на тоа што истата со сигурност не 
може да се испита дали тужениот има обврска како авиопревозник да се 
грижи за тоа дали патниците обезбедиле виза за влез во земјата каде 
патуваат или таквата обврска е на страна на патникот, кој самиот го 
организирал своето патување, сторена е суштествена повреда на одредбите 
од парничната постапка од членот 343 ставот 2 точка 13 од ЗПП. 
 



 160

Од образложението 
  

Апелациониот суд Скопје, по извршениот увид во списите кон предметот, 
обжалената пресуда, наводите од жалбите и одговорот на жалба, најде дека: 
   

Жалбите се основани. 
  

Основан е жалбениот навод во изјавената жалба на тужениот за сторена 
суштествена повреда на одредбите на постапката. По оцената на овој суд со 
донесувањето на обжалената пресуда сторена е повреда од членот 343 ставот 2 
точка 13 од ЗПП, бидејќи обжалената пресуда не е јасна, не содржи причини за 
решителните факти, а дадените причини се нејасни и противречни поради што 
истата со сигурност не може да се испита. 
   

Имено, видно од содржината на образложението на обжалената пресуда, 
при утврдени околности дека тужителот купил авионски билет и два дена 
престојувал во аеродромскиот хотел во Д. во обид да обезбеди виза за влез во 
ОАЕ, откако претходно добил информација од вработен кај тужениот за постапката 
за добивање на виза, но не ја добил на начин како му било кажано од вработено 
лице кај тужениот, првостепениот суд одлучил како во изреката на пресудата, 
наоѓајќи дека во согласност со членот 141, 142 и 158 од ЗОО, има вина кај 
тужениот за штетата што ја претрпел тужителот со заминувањето во Д., а која се 
состои во цената на повратниот авионски билет на релација С. – Д. и престојот од 
два дена во хотелот во Д. Притоа, судот утврдил дека во конкретниот случај 
постои поделена одговорност за настанување на штетата во смисла на членот 181 
од ЗОО, од причина што како утврдил, тужителот ја прифатил информацијата 
дадена од тужениот како точна без притоа да се информира за визниот режим во 
државата во која патувал имајќи предвид дека тужениот е авиокомпанија чија 
основна дејност е продажба на авионски билети, а не и обезбедување на визи за 
земјите во кои патуваат патниците со оваа компанија. Оттука, судот утврдил дека 
има поделена одговорност на двете страни во настанување на штетата, поради 
што делумно го усвоил, а делумно го одбил тужбеното барање. 

 
  Меѓутоа, по оцена на овој суд, а како и основано во изјавената жалба од 
полномошник на тужениот се истакнува, не е јасно од каде првостепениот суд 
утврдил дека тужителот бил информиран од вработен кај тужениот за визниот 
режим и дека од изводот на актот за систематизација на работни места кај 
тужениот, произлегува дека раководителот на службата за безбедност, меѓу 
другото дава информации за визно - пасошкиот режим. Ова е затоа што од увидот 
во наведениот акт приложен во списите по предметот, јасно стои дека 
раководителот на службата за безбедност дава информации на туристички 
агенции од РМ и претставници на компанијата во странство во врска со визно- 
пасошкиот режим, како за РМ така и за странски земји, па по оцена на овој суд од 
содржината на наведениот акт, не произлегува обврска на раководителот да дава 
информации на физички лица, па судот не ценел во доволна мера дали тужениот, 
односно вработеното лице при тужениот воопшто имал некаква обврска на 
тужителот да му даде информација за визниот режим со земјата во која сакал да 
патува.  
 
     Основано во жалбите се истакнува дека првостепениот суд погрешно го 
применил материјалното право кога одлучил како во изреката на обжалената 
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пресуда, па во согласност со членот 358 од ЗПП, следуваше жалбите да се 
усвојат, пресудата да се укине и предметот да се врати на првостепениот суд на 
повторно судење, како се одлучи во изреката на ова решение. 
  
             При повторното постапување, првостепениот суд ќе треба да ја отстрани 
констатираната суштествена повреда на одредбите на парничната постапка, на 
начин што ќе утврди со сигурност релевантни факти за тоа какви права и обврски 
на тужителот и на тужениот настанале со купопродажбата на авионскиот 
билет, односно да цени дали тужениот како авиокомпанија може да сноси 
одговорност спрема тужителот за настанатата штета поради необезбедената виза 
за државата во која патувал, при факт дека тужениот како авиокомпанија и 
превозник на тужителот само му обезбедил - продал повратен авионски билет на 
релација С. – Д., односно дали тужениот има обврска како авиопревозник да се 
грижи дали патниците обезбедиле виза за влез во земјата каде патуваат или 
таквата обврска е на страна на патникот кој самиот го организира своето 
патување. Откако првостепениот суд ќе ги расправи спорните факти ќе биде во 
можност правилно да го примени материјалното право и со сигурност да утврди 
дали на страна на тужениот постои или не постои основ за одговорност, 
односно вина за настанатата материјална штета на тужителот. 
  

(Решение на Аpелациониоt суd Сkоpје GЖ. бр. 2744/09) 
  

* * * 
 
114. Доколку по протекот на предвидениот рок странката не достави 
трошковник во кој е содржан попис и барање за исплата на парничните 
трошоци, но тоа го стори подоцна, се смета дека не е поднесено барање за 
исплата на парничните трошоци 
 

Од образложението 
 

Неосновани се жалбените наводи на првотужениот во делот на одлуката за 
трошоците. Според првотужениот, судот не донесол одлука за трошоци кои му 
следувале, иако такви трошоци побарал на расправата одржана на 15. 12. 2008 
година, како и дека до судот доставил трошковник за сторените трошоци. 

 
 Првостепениот суд правилно постапил кога му го одби барањето на 

првотужениот за трошоци, од причини што иако истиот на записник изјави дека 
трошоци ќе побара во законскиот рок од 3 дена, сепак, истиот во предвидениот рок 
не достави трошковник, туку тоа го направи после истекот на рокот, па судот е на 
мислење дека, со оглед на тоа дека трошковникот бил доставен после истекот на 
рокот, како истиот да не бил ниту поднесен, па од тие причини таквото барање на 
првотужениот го одбил, во согласност со членот 158 од ЗПП. 

 
 Поради тоа, а во согласност со членот 370 ставот 1 точка 2 од ЗПП, 

жалбата е одбиена како неоснована а првостепената пресуда е потврдена. 
 

(Pресуdа на Аpелационен суd во Биtола, TЗС 405/09)  
 
 

* * * 
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115. Се смета за уредна поканата за адвокат - полномошникот на тужителката, 
доколку поканата за рочиштето му е врачена на адвокатот кој работи во 
истата канцеларија со полномошникот на тужителката. 
 

Од образложението 
 

  Апелациониот суд во Битола, по разгледувањето на списите во предметот, 
го испита побиваното решение во согласност со членот 354 в.в. со членот 371 од 
ЗПП и по оцена на жалбените наводи, најде дека: 
   

Жалбата е неоснована. 
 

  Од увидот на списите во предметот се утврди дека на последното рочиште 
одржано на ден 11. 2. 2009 година не се јави полномошникот на тужителката 
адвокат Н. С.. Од вратената доставница се утврди дека поканата за рочиштето за 
главна расправа ја примил адвокат В.С., кој работи во иста адвокатска канцеларија 
со полномошникот на тужителката адвокат Н. С. 
 
  Во согласност со членот 136 ставот 2 од ЗПП ако доставување се врши на 
работното место на лицето до кое треба да се достави писменото а тоа лице не се 
затече тука, доставувањето може да се изврши на лице кое работи на истото 
место, ако тоа се согласи да го прими писменото. Од тие причини првостепениот 
суд правилно постапил кога во согласност со членот 280 ставот 1 од ЗПП тужбата 
на тужителката поднесена против тужениот ја смета за повлечена. 
 
  Имајќи го предвид погореизнесеното, овој суд смета дека првостепениот 
суд донел правилна и законска одлука, поради што во согласност со членот 370 
ставот 1 точка 2 од ЗПП следуваше жалбата да се одбие како неоснована и да се 
потврди обжаленото решение. 
  

(Решение на Аpелациониоt суd во Биtола, GЖ 941/09) 
 

* * * 
 
116. Тужениот кој дал повод за поднесување на тужбата поради неплаќање на 
својот долг спрема тужителот, должен е на тужителот да му ги плати 
парничните трошоци сè до денот кога во текот на парницата му го платил 
својот долг на тужителот, па доколку поради плаќањето на долгот тужбата е 
повлечена со задоцнување а не веднаш по плаќањето, тужителот е должен 
натамошните парнични трошоци да му ги плати на тужениот. 
           

Од образложението 
   
          Основниот суд Охрид, со обжалената пресуда го одби тужбеното барање на 
тужителот, на начин опишан како во изреката на истата и го задолжи тужителот да 
му ги надомести парничните трошоци на тужениот во износ од 5.720,00 денари, во 
рок од 15 дена по приемот на пресудата. 
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           Против ваква пресуда тужителот поднесе навремена жалба, побивајќи ја 
истата во целост, меѓутоа, од содржината на истата, како и од наводите, 
предлозите и списите во предметот, произлегува дека е обжалена само одлуката 
за трошоците. 
 
          Одговор на жалба поднесе тужениот со предлог, жалбата на тужителот да се 
одбие како неоснована, а одлуката за трошоци да се потврди.  
 
          Апелациониот суд Битола, во согласност со законската одредба од членот 
354 од ЗПП, ја испита првостепената пресуда во оној дел во кој се побива со 
жалбата и по разгледувањето на списите во предметот, одлуката и жалбата, 
утврди дека: 
           

Жалбата е основана. 
  
          Основани се жалбените наводи за сторени суштествени повреди на 
одредбите од парничната постапка од членот 343 ставот 2 точка 13 од ЗПП, 
изразени во смисла на тоа, дека одлуката има недостатоци, поради кои не може да 
се преиспита, и истата е нејасна и неразбирлива. 
 
           Имено, во конкретниот случај, првостепениот суд како основ за донесување 
на одлуката за трошоци, покрај другото, наведува дека во согласност со членот 
148 ставот 1 од ЗПП, странката која во целост ќе ја загуби парницата, должна е на 
противната странка да и ги надомести трошоците. Во предметниот случај, со оглед 
на тоа што тужителот не успеал во спорот, истиот бил задолжен да му ги исплати 
парничните трошоци на тужениот. Меѓутоа, ваквата одлука на првостепениот суд 
не се поткрепува од изведените докази приложени кон списите во предметот. Од 
увидот во списите на предметот, неспорно произлегува, дека тужениот имал долг 
спрема тужителот, за период од 2.2006 година заклучно со јануари 2007 година. На 
17. 4. 2007 година, тужителот поднел тужба против тужениот, заради исплата на 
долгот. По одржаните рочишта, тужениот на 14. 9. 2007 година, го исплатил долгот 
и со тоа ја исполнил обврската спрема тужителот и истата престанала, во 
согласност со членот 284 ставот 1 од ЗОО каде е пропишано дека обврската 
престанува кога ќе се исполни. Меѓутоа, тужителот тужбата ја повлекол дури на 11. 
3. 2008 година, кога на расправен записник изјавил, дека тужбата ја повлекува, 
бидејќи тужениот ја исполнил обврската.  
 
           Имајќи ја предвид вака изнесената фактичка состојба, тужителот бил 
должен на тужениот да му ги исплати парничните трошоци само за периодот од 
исполнувањето на обврската од тужениот до периодот на повлекување на тужбата, 
односно за преземените дејствија во периодот од 14. 9. 2007 до 11. 3. 2008 година, 
бидејќи дал повод да се направат трошоци. Додека за периодот од поднесувањето 
на тужбата, па сè до исполнувањето на обврската, односно од 17. 4.2007 сè до 14. 
9. 2007 година, товарот на трошоците е на тужениот, бидејќи дал повод за 
поднесување на тужба за поведување на оваа постапка. 
 
          Имајќи го предвид напредизнесеното а во согласност со членот 370 ставот 1 
точка 3 од ЗПП, жалбата на тужителот е усвоена. 

 
(Решение на Аpелационен суd Биtола, Gж. 811/09) 
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* * * 
                                               
117. Ако тужениот не поднесе одговор на тужбата во определениот рок, судот 
ќе донесе пресуда со која го усвојува тужбеното барање (пресуда поради 
неподнесување на одговор на тужба) ако бидат исполнети следните услови: 
ако на тужениот, тужбата и поканата за давање одговор на тужба му биле 
уредно доставени, основаноста на тужбеното барање произлегува од 
фактите наведени во тужбата, фактите врз кои се заснова тужбеното барање 
не се во спротивност со доказите кои тужителот ги поднел или со 
општопознатите факти и доколку не постојат општопознати околности од кои 
произлегува дека тужениот од оправдани причини бил спречен да поднесе 
одговор на тужба 
  

Од образложението 
  
          Апелациониот суд во согласност со законската одредба од членот 354 од 
ЗПП, ги разгледа списите во предметот, ја испита обжалената пресуда, жалбата, 
жалбените наводи, како и одговорот на жалба, па утврди дека:  
 
          Жалбата е неоснована. 
 
         Тужениот во своите жалбени наводи приговара, дека од фактите изнесени во 
тужбата, не произлегува основаноста на тужбеното барање.  
 
         Првостепениот суд, основаноста на тужбеното барање неспорно ја утврдил, 
од фактите изнесени во самата тужба како и од приложените докази за поткрепа 
на наводите и фактите од тужбата и тоа: комисискиот записник за извид и процена 
на оштетено моторно возило бр. 653/08 АО без датум, фактура бр. 28 од 5. 4. 2008 
година, допис од 9. 9. 2008 година, спогодбата за надоместок на штета без датум, 
па како тужениот не ги оспори наводите истакнати во тужбата ниту, пак, постојат 
општопознати околности од кои би произлегло дека тужениот од оправдани 
причини бил спречен да поднесе одговор на тужба со примена на членот 319 
ставот 1 од ЗПП, следствено, одлучи како во изреката на обжалената пресуда, што 
по мислење на овој суд, правилно постапил и врз основа на таква сигурна основа 
правилно го применил материјалното право. 
 
         Со одредбата од членот 319 ставот 1 од ЗПП, е пропишано, ако тужениот не 
поднесе одговор на тужбата во определениот рок судот ке донесе пресуда со која 
го усвојува тужбенотто барање (пресуда поради неподнесување на одговор на 
тужба) ако бидат исполнети слични услови: Ако на тужениот, тужбата и поканата за 
давање одговор на тужба му биле уредно доставени, основаноста на тужбеното 
барање да произлегува од фактите наведени во тужбата, фактите врз кои се 
заснова тужбеното барање не се во спротивност со доказите кои тужителот ги 
поднел или со општопознатите факти и доколку не постојат општопознати 
околности од кои произлегува дека тужениот од оправдани причини бил спречен 
да поднесе одговор на тужба, што во конкретниот случај кумулативно се исполнети 
сите законски услови. 
     
          Првостепениот суд, постапувајки по тужбата, примерок од тужбата доставил 
до тужениот, со покана истиот да достави одговор на тужба. Поканата за 
доставување на одговор на тужба, со предупредување на последиците од 
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неподнесување на одговор на тужба, видно од доставницата за прием на покана, 
за доставување одговор на тужба, тужениот ја примил на 5. 12. 2008 година. На 
одржанато рочиште од 27. 1. 2009 година, првостепениот суд констатира, дека во 
законски предвидениот рок за доставување на одговор на тужба од 30 дена, како и 
до денот на одржување на главната расправа, тужениот не доставил одговор на 
тужба, при што, констатира дека кумулативно се исполнети законските услови 
предвидени во членот 319 од ЗПП, па затоа донел одлука како во изреката на 
обжалената пресуда.  
           
          Тужениот, исто така, приговара на пасивна легитимација на тужителот во 
конкретниот случај, истакнувајќи дека истиот не доставил, односно не приложил 
никаков доказ за вината и настанатата сообраќајна незгода.  
  
          И овој жалбен навод не е основан, ако се има предвид фактот што, тужениот 
на 9. 9. 2008 година, испратил писмено до тужителот, со кое нудел вонсудска 
спогодба за решавање на спорот, од што произлегува дека истиот го признава 
барањето.  
 
         Во согласност со законската одредба од членот 160 ставот 1 од ЗПП, овој суд 
го задолжи тужениот на име второстепени трошоци да му исплати на тужителот 
износ од 3.900,00 денари, за состав на одговор на жалба, како и 750,00 денари, за 
судски такси или вкупно 4.650,00 денари.  
  
          Имајќи го предвид напредизнесеното, во согласност со членот 357 од ЗПП, 
жалбата на тужениот е одбиена како неоснована и е потврдена првостепената 
пресуда. 
 

(Pресуdа на Аpелационен суd Биtола, Gж. 1030/09) 
 

* * * 
 
118. Тужениот нема право на надоместок на парничните трошоци ако 
тужителот ја повлече тужбата поради тоа што тужениот во текот на парницата 
го исполнил тужбеното барање. 
           

Од образложението 
 

 Со побиваното решение уважено е барањето за надоместок на парнични 
трошоци на тужениот и тужителот е задолжен да му ги надомести на тужениот 
парничните трошоци во износ од 6.500,00 денари, во рок од 8 дена од приемот на 
решението.  

 
Незадоволен од ваквото решение, тужителот преку неговиот полномошник 

поднесе жалба во законскиот рок, со која го побива решението сите причини од 
членот 342 ставот 1 од ЗПП и предлага жалбата да биде уважена, побиваното 
решение да биде преиначено така што барањето на тужениот за надоместок на 
трошоците да биде одбиено, а побара и второстепени парнични трошоци.  

 
Апелациониот суд во Битола, решавајќи по жалбата, ги разгледа списите во 

предметот, па по оцена на истите, испитувајќи го побиваното решение во 
границите на овластувањата од членовите 354 и 371 од ЗПП најде дека: 
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Жалбата е основана. 
  
Основани се жалбените наводи на тужителот дека првостепениот суд 

погрешно постапил кога го уважил барањето за надоместок на парнични трошоци 
на тужениот.  

Првостепениот суд го уважил барањето на тужениот за надоместок на 
парничните трошоци, со образложение дека тужителот ја повлекол тужбата, па 
истиот е должен да му ги надомести парничните трошоци на тужениот во 
согласност со членот 152 од ЗПП. 

  
Меѓутоа, првостепениот суд при донесувањето на побиваното решение не го 

имал предвид фактот дека тужителот ја повлекол тужбата по исполнувањето на 
барањето што е предмет на тужбата од страна на тужениот. Тужителот ја поднел 
тужбата на 22. 8. 2008 година, а истата тужениот ја примил на 14. 11. 2008 година. 
Тужениот поднел одговор на тужбата на 1. 12. 2008 година во кој наведува дека 
помеѓу странките бил постигнат договор за вонсудско решавање на спорот, 
плаќањето било извршено со компензација така што тужениот му дал роба на 
тужителот на 24. 11. 2008 година и на 27. 11. 2008 година. Тужителот со поднесок 
од 30. 1. 2009 година ја повлекол тужбата, по што судот донел решение ТС. бр. 
576/08 од 20. 2. 2009 година, со кое се констатира повлекување на тужбата. 

 
Имајќи го предвид фактот дека тужителот ја повлекол тужбата по 

исполнувањето на барањето што е предмет на тужбата од страна на тужениот, 
произлегува дека во согласност со членот 152 ставот 1 од ЗПП, неосновано е 
барањето на тужениот за надоместок на првостепени парнични трошоци. Од друга 
страна, тужителот во текот на постапката пред првостепениот суд не побарал 
првостепени парнични трошоци, па затоа овој суд одлучи секој странка да си ги 
сноси своите првостепени парнични трошоци.  

 
Со оглед на погоренаведеното, второстепениот суд во согласност со членот 

370 ставот 1 точка 3 од ЗПП ја уважи жалбата на тужителот и одлучи секоја од 
странките да ги сноси своите парнични трошоци.  

 
Со оглед на тоа што ја уважи жалбата на тужителот, второстепениот суд, во 

согласност со членот 160 ставот 2 од ЗПП, го задолжи тужениот да му ги 
надомести второстепените парнични трошоци на тужителот во износ од 2.400,00 
денари. Овој износ е пресметан на износот од 6.500,00 денари за кој тужителот 
успеа со жалбата, а во согласност со адвокатската тарифа и Законот за судски 
такси и опфаќа: награда за состав на жалба од адвокат во износ од 1.800,00 
денари и 600,00 денари за судски такси за жалба на решение, по одлука на судот 
како што бара тужителот.  

 
         Поголемото барање на тужителот за надоместок на второстепени парнични 
трошоци за состав на жалба, над досудениот до бараниот износ од 3.900,00 
денари, овој суд го одби како неосновано затоа што истото е превисоко поставено 
и не е во согласност со адвокатската тарифа. 
 

(Решение на Аpелационен суd Биtола, TСЖ. бр. 631/09)            
  

 
* * * 
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119. Во споровите од мала вредност, пресудата или решението со кое се 
завршува спорот во постапката, може да се побива само поради суштествена 
повреда на одредбите на парничната постапка од членот 343 ставот 2 од ЗПП 
и поради погрешна примена на материјалното право, а не и поради погрешно 
и нецелосно утврдена фактичка состојба 

 
Од образложението 

 
Апелациониот суд во Битола, решавајќи по жалбата, ги разгледа списите во 

предметот, па по оцена на истите, испитувајќи ја побиваната пресуда во границите 
на овластувањата од членот 354 од ЗПП, најде дека: 

 
Жалбата e неоснована. 

  
Неосновани се жалбените наводи на тужениот дека од страна на 

првостепениот суд се сторени суштествени повреди на одредбите од парничната 
постапка од членот 343 ставот 2 точка 13 од ЗПП. Побиваната пресуда нема 
недостатоци поради кои не може да се испита, истата е јасна и разбирлива, со 
доволно образложени причини од страна на судот за уважување на тужбеното 
барање на тужителот. 

  
Постапувајќи по тужбата на тужителот, првостепениот суд му ја доставил 

тужбата заедно со доказите на тужениот, со покана да даде одговор на тужбата со 
предупредување за последиците од неподнесување на одговор на тужба, која 
тужениот ја примил на 12. 12. 2008 година, видно од вратената доставница. 

  
Тужениот во определениот рок од судот, не поднел одговор на тужба. Со 

оглед на тоа што биле исполнети законските услови, правилно постапил 
првостепениот суд кога, во согласност со членот 319 ставот 1 од ЗПП, ја донел 
побиваната пресуда поради неподнесување на одговор на тужба.  

  
Останатите жалбени наводи на тужениот се однесуваат на тоа дека од 

страна на првостепениот суд погрешно и нецелосно е утврдена фактичката 
состојба. 

  
Во согласност со со членот 473 ставот 1 од ЗПП, овој спор е од мала 

вредност, со оглед на тоа што вредноста на истиот е 23.349,00 денари. 
  
Според членот 438 ставот 1 од ЗПП, пресудата или решението со кое се 

завршува спорот во постапката за споровите од мала вредност може да се побива 
само поради суштествена повреда на одредбите на парничната постапка од 
членот 343 ставот 2 од ЗПП и поради погрешна примена на материјалното право. 

  
Имајќи ги предвид погоренаведените законски одредби, произлегува дека 

во случајов тужениот не може да ја побива пресудата поради погрешно и 
нецелосно утврдена фактичка состојба. 

  
Доколку тужениот имал докази кои би довеле до утврдување на поинаква 

фактичка состојба, истите можел да ги достави во текот на првостепената 
постапка заедно со одговорот на тужба, за што бил уредно повикан од страна на 
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судот, но тужениот, како што погоре е наведено не го сторил тоа, поради што судот 
ја донел побиваната пресуда. 

  
На фактите кои ги утврдил, судот правилно го применил материјалното 

право кога го уважил тужбеното барање на тужителот, со оглед на тоа што, 
основаноста на тужбеното барање прозлегува од фактите наведени во тужбата, 
кои не се во спротивност со доказите кои тужителот ги поднел или со 
општопознатите факти. 
  

Со оглед на погоренаведеното, овој суд, во согласност со членот 357 од 
ЗПП, ја одби жалбата како неоснована и ја потврди првостепената пресуда. 

 
 (Pресуdа на Аpелационен суd Биtола, TСЖ. бр. 632/09) 

 
* * * 

 
120. Со пресудата погрешно е утврдена фактичката состојба доколку во 
парницата за поврат на стварта судот не утврдил дали стварта која 
тужителот ја побарува со тужбата, се наоѓа кај тужениот, односно дали 
тужителот има право на сопственост на предметната ствар 
 

Од образложението 
 
  Апелациониот суд Битола, во согласност со законската одредба од членот 
354 од ЗПП, ги разгледа списите во предметот, ја испита обжалената пресуда, 
жалбата, жалбените наводи и предлози, како и одговорот на жалба, па најде дека: 
  

Жалбата е основана. 
 

  Основани се жалбените наводи за сторена суштествена повреда на 
одредбите од парничната постапка од членот 343 ставот 2 точка 13 од ЗПП, 
изразени во смисла на тоа дека изреката на обжалената пресуда има недостатоци 
поради кои не може да се испита, истата е неразбирлива и противречна, и не ги 
содржи причините за решителните факти, а оние што се наведени се нејасни и 
противречат на содржината на доказите. 
 
  Првостепениот суд, како основ за донесување на обжалената пресуда го 
зел предвид фактот што тужителите биле сосопственици на недвижен имот стан и 
визба на ул. „П.“ врз основа на договор за купопродажба и во согласност со тој 
договор истите биле совладетели на предметната визба. Од приложените докази 
во текот на постапката како што биле купопродажниот договор, имотниот лист, 
скицата за податоци на зградата, како и распитот на сведоците првостепениот суд 
најде дека е основано тужбеното барање, па со примена на членот 179 од ЗСДСП, 
каде било пропишано дека владението е законско ако владетелот има 
полоноважна правна основа за владението, донесе одлука како во изреката на 
обжалената пресуда. 
 
  Меѓутоа, со ваквата одлука не се согласува овој суд од причина што истата 
не произлегува од приложените докази приложени кон списите од предметот. 
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  Со членот 156 ставот 2 од ЗСДСП, пропишано е дека сопственикот мора да 
докаже дека врз стварта чии поврат го бара има право на сопственост како и дека 
стварта се наоѓа во фактичка власт на тужениот. Судот го задолжува тужениот да 
врати нешто што не го владеел фактички ниту со правно дело. 
 
  Во конкретниот случај тужениот е задолжен да ја врати предметната визба 
на тужителот, а притоа првостепениот суд не изведе ниту еден доказ од каде би се 
утврдило дека тужениот е сопственик на предметната визба и дека истата се наоѓа 
во негово фактичко владение. Имено првостепениот суд не изведе никаков доказ 
преку кој би се утврдило како на кој начин и врз основа на што утврдува дека 
тужителите ја користат предметната визба. 
 
  Исто така, по однос на исказите на сведоците и распитот на странките со 
сигурност не може да се утврди, односно нема околност која укажува дека 
тужениот со своето однесување или со преземање на дејствија го зел или 
попречил во владението на визбата. Не може ни да се утврди дали предметната 
визба била заедничка сопственост на сите станари со оглед на фактот што во неа 
биле сместени водоводната мрежа и електричната инсталација или, пак, истата 
била во сопственост само на тужителите. 
 
  Судот го задолжува тужениот да го врати клучот од предметната визба, а 
од друга страна, од исказот на сведоците произлегува дека визбата била 
отклучена цело време. 
 
 По оцена на овој суд, со неутврдувањето на овие битни факти 
првостепениот суд погрешно и нецелосно ја утврдил фактичката состојба, па 
според тоа, и погрешно го применил материјалното право, па затоа жалбата е 
основана. 
   

При повторното судење, првостепениот суд ќе треба да постапи на начин 
што врз основа на наведените укажувања ќе треба да ја испита и да утврди кој го 
имал последното фактичко владение на спорната просторија., дали истата ја имал 
тужителот или, пак, неговите претходници или од некој трет, како и да ја утврди 
точната намена на предметната визба, па со правилна примена на одредбите од 
процесното и материјалното право донесе правилна и законска одлука. 
   

Имајќи го предвид напредизнесеното, а во согласност со членовите 358 и 
359 од ЗПП жалбата е уважена, обжалената пресуда е укината и предметот вратен 
на повторно судење на првостепениот суд. 
 

 (Решение на Аpелационен суd Биоtла, GЖ.1150/09)  
  
 

* * * 
 
121. Во парницата за регресно побарување на друштвото за осигурување 
против возачот кој возилото, со кое причинил штета, го возел во 
алкохолизирана состојба, тужениот возач не може да приговори на висината 
на штетата во жалбата против пресудата, доколку тоа не го сторил во 
постапката пред првостепениот суд 
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Од образложението 
 

          Апелациониот суд Битола, во согласност со членот 354 од ЗПП, ги разгледа 
списите во предметот, ја испита обжалената пресуда и жалбата, па најде дека: 
 

Жалбата е неоснована. 
 

  Првостепениот суд, постапувајќи по тужбеното барање неспорно утврди 
дека на 26. 9. 2005 година во Прилеп се случила сообраќајна незгода во која 
учесници биле тужениот и оштетениот.Тужениот бил под дејство на алкохол кога 
го управувал сопственото патничко моторно возило и ја предизвикал 
сообраќајната незгода со оштетениот. Оштетениот како осигуреник кај тужителот 
на 3. 10.2005 година поднел барање за надоместок на штета по автоодговорност. 
Тужителот на 4. 10. 2005 година ги констатирал оштетувањата и деловите за 
замена на предметното возило на оштетениот. Откако оштетениот го поправил 
возилото, тужителот на  2. 11. 2005 година склучил спогодба за надоместок на 
штета врз основа на која на оштетениот му исплатил надоместок во износ од 
64.469,00 денари. 
 
  По исплатениот надоместок на оштетениот, тужителот со оглед на фактот 
што тужениот управувал под дејство на алкохол побарал да се регресира 
исплатениот износ на име надоместок на штета што ја предизвикал. Бидејќи 
тужениот не го платил регресниот долг, првостепениот суд во согласност со 
законските одредби од членовитет 61 и.67 од Законот за осигурување, како и 
земајќи го предвид записникот на МВР - СВР Прилеп од лице место и барањето на 
штета по автоодговорност, утврдил дека тужбеното барање е основано, па 
правилно одлучил како во изреката на обжалената пресуда. 
 
  Тужениот во жалбата, приговара дека судот воопшто не се произнесол на 
што ја заснова основаноста на тужбеното барање, односно дека истото било 
погрешно утврдено што ја правело пресудата противречна и неподобна за 
испитување. 
 
  По оцена на овој суд, ваквиот жалбен навод не е основан. Ова од причина 
што, во конкретниот случај основаноста на тужбеното барање, пред сè, 
произлегува од записникот за сообраќајната незгода изготвен на лице место од 
страна на МВР - СВР П., во којшто биле констатирани оштетувањата, а била 
констатирана и алкохолизираната состојба на тужениот. Исто така, земајќи го 
предвид фактот, што во жалбата тужениот истакнува дека судот не го зел предвид 
тоа што сумата била превисока, ниту, пак, олеснителните околности, произлегува 
дека тужениот, всушност го признава тужбеното барање. 
 
  Во однос на висината на штетата, жалбениот навод не е основан, бидејќи 
тужениот сега во жалбата го истакнува овој факт, што е во спротивност со 
одредбата од членот 341 ставот 1 од ЗПП. 

Тужениот, исто така, приговара дека пресудата била донесена во негово 
отсуство, односно дека не бил уредно канет што било спротивно на одредбите од 
ЗПП. 
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         И овој жалбен навод не е основан. Ова е од причина што видно од списите во 
предметот, односно вратената доставница е дека поканата за одржаната расправа 
од 4.12.2008 година, тужениот уредно ја примил. 
  
          Земајќи го предвид напредизнесеното, а во согласност со членот 357 од 
ЗПП, жалбата е одбиена како неоснована и е потврдена првостепената пресуда. 
  

(Pресуdа на Аpелационен суd Биtола, GЖ. бр. 804/09) 
  

* * * 
 
122. Првостепениот суд, постапувајќи по предлогот за враќање во поранешна 
состојба поднесен од странка во парницата, должен е да закаже рочиште за 
расправање по предлогот, освен ако фактите врз основа на кои се заснова 
предлогот се општопознати  
  

Од образложението 
 

          Апелациониот суд Битола, решавајќи по жалбата ги разгледа списите во 
предметот, па по оцена на истите, испитувајќи го решението во границите на 
овластувањата од членовите 354 и 371 од ЗПП најде дека: 
 

Жалбата е неоснована. 
 

  Тужителот против тужениот поднел тужба за плаќање на долг. На 1. 4. 2008 
година била закажана расправа на која уредно биле канети странките. Бидејќи 
полномошникот на тужителот не се јавил на расправата и не го оправдал својот 
изостанок иако бил уредно канет и истото го направил со закаснување, судот во 
согласност со членот 277 став 1 од ЗПП, а во врска со членот 280 од истиот закон, 
донесе решение со кое утврди повлекување на тужбата од страна на тужителот. 
По мислење на првостепениот суд полномошникот на тужителот бил должен 
навреме да се јави на закажаната расправа и требало да води сметка навреме да 
пристигне на расправата, така што доцнењето на автобусот не било причина 
полномошникот на тужителот да не стигне навреме на закажаното рочиште.  
 
  Меѓутоа, видно од поканата за расправа, не било наведено во која судница 
ќе се одржи судењето, така што на тужителот дополнително му требаше време да 
ја најде судницата во која беше закажано судењето, поради што тужителот со 
мало задоцнување се јави на рочиштето, но и покрај тоа судот утврди тужбата да 
се смета за повлечена, бидејќи тужителот се јавил на расправата со задоцнување 
од 20 минути. 
 
          Исто така, првостепениот суд при постапувањето постапил спротивно на 
одредбите од членот 113 ставот 2 од ЗПП, според кој по предлог за враќање на 
поранешната состојба судот ќе закаже рочиште, освен ако фактите врз кои се 
заснова предлогот се општопознати. 
  
  Првостепениот суд во конкретниот случај постапил спротивно на 
погорецитираниот член, од причини што по предлогот за враќање во поранешната 
состојба одлучувал без рочиште и носи решение спротивно на законот без 
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одржување на рочиште и тоа дури после 11 месеци по поднесеното барање за 
враќање во поранешна состојба.  
 
 При повторното постапување судот треба да изврши уредна достава до 
странките, а потоа во согласност со членот 113 точка 2 од ЗПП да закаже рочиште 
на кое ќе одлучува по предлогот за враќање во поранешна состојба доколку таков 
биде поднесен од странките, а што зависи од тоа дали судот ќе донесе решение со 
кое тужбата ќе се смета за повлечена, или ќе ја продолжи постапката по однос на 
главниот долг.  
 

(Решение на Аpелационен суd Биtола, Gж. бр. 1241/09) 
 

* * * 
 
123. Судот ќе ја отфрли тужбата како неуредна ако тужителот, во рокот 
определен од судот, не ја достави до судот адресата на тужениот според 
евиденцијата од Централниот регистар на РМ. 
 

Од образложението 
 

          Апелациониот суд во Битола, решавајќи по жалбата, ги разгледа списите во 
предметот, па по оцена на истите, испитувајќи го побивното решение во границите 
на овластувањата од членовите 354 и 370 од ЗПП, најде дека: 
 
           Жалбата е неоснована. 
 
          Тужителот во жалбата наведува дека не биле исполнети законските услови 
за донесување на побиваното решение, затоа што адресата на тужениот која е 
наведена во тужбата била точна, затоа што на истата адреса тужениот имал 
примено уредна покана во друг предмет Мал. бр. 564/07 што се води помеѓу истите 
странки.  
 
          Неосновни се жалбените наводи на тужителот дека не биле исполнети 
законските услови за донесување на побиваното решение. Првостепениот суд 
направил обид да му ја достави тужбата на тужениот на адресата наведена во 
тужбата, но ваквиот обид бил неуспешен, а на вратената доставница е наведено 
дека адресата на тужениот не е точна. На рочиштето од 29. 5. 2008 година, судот 
го задолжил полномошникот на тужителот во рок од 10 дена да достави точна 
адреса за тужениот, која е запишана во Централниот регистар на РМ, со цел, на 
оваа адреса да му биде доставена тужбата на тужениот, а во согласност со членот 
129 од ЗПП. Судот повторно направил обид да му ја достави тужбата и поканата за 
рочиште на тужениот на адресата наведена во тужбата, но и овој обид бил 
неуспешен, а на вратената доставница е наведено дека тужениот е иселен од таа 
адреса. На рочиштето од 27. 10. 2008 година, полномошникот на тужителот 
побарал од судот да му определи дополнителен рок за да му ја достави на судот 
адресата на тужениот, спрема евиденцијата од Централниот регистар, а судот го 
прифатил ваквиот предлог и му оставил рок од 5 дена на полномошникот на 
тужителот да ја достави адресата за тужениот запишана во Централниот регистар, 
при што го предупредил полномошникот на тужителот, дека доколку не постапи 
така, судот ќе ја отфрли тужбата како неуредна. Судот на рочиштето од 3. 12. 2008 
година на кое присуствувал само полномошникот на тужителот, констатирал дека 
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полномошникот на тужителот не постапил по задолжението на судот и не доставил 
адреса за тужениот која е запишана во Централниот регистар, по што во 
согласност со членот 101 ставовите 1 и 4 од ЗПП, судот правилно ја отфрлил 
тужбата на тужителот  како неуредна.  
 
 Не се од влијание наводите на тужителот за поинакво одлучување дека во 
друга постапка која се водела помеѓу истите странки, на тужениот на истата 
адреса уредно му била доставена тужбата и поканата. Во оваа постапка, на 
адресата наведена во тужбата не можело да му се достави тужбата на тужениот, 
па правилно судот во согласност со членот 129 од ЗПП го задолжил 
полномошникот на тужителот да му ја достави на судот адресата на тужениот, 
запишана во Централниот регистар. Полномошникот на тужителот не постапил по 
ваквото задолжение на судот во дадениот рок, па судот правилно ја отфрлил 
тужбата на тужителот како неуредна, во согласност со членот 101 ставовите 1 и 4 
од ЗПП. 
 
  Со оглед на погоренаведеното, второстепениот суд во согласност со членот 
370 ставот 1 точка 2 од ЗПП, жалбата ја одби како неоснована и го потврди 
првостепеното решение. 
 

(Решение на Аpелационен суd Биtола, TСЖ 545/09)  
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2. ПРИСИЛНО ИЗВРШУВАЊЕ 
 
 
124. Лицето на кое со дејствие на извршител му е нанесена штета, нема право 
на нејзино надоместување ако против дејствието на извршителот не поднесе 
приговор до претседателот на надлежниот основен суд. 
 

Од образложението 
  
 Апелациониот суд во Штип ja разгледа жалбaтa, одговорот на жалбата, и 
сите списи во предметот, ја испита побиваната пресуда во смисол на членот 354 
од ЗПП па најде дека: 
 
 Жалбaтa е неоснованa. 
 
 Неосновани се жалбените наводи на жалителот дека првостепениот суд при 
донесувањето на побиваната одлука сторил суштествена повреда на одредбите 
од членот 343 ставот 2 точка 13 од ЗПП, бидејќи изреката на истата е јасна, 
разбирлива и извршна, а во образложението има доволно причини за 
решителните факти и како таква е подобна за испитување од страна на овој суд. 
 
 Неосновани се жалбените наводи на жалителот за погрешно и нецелосно 
утврдена фактичка состојба, бидејќи од изведените и правилно ценети докази 
првостепениот суд правилно и целосно ја утврдил фактичката состојба. Така, 
првостепениот суд утврдил дека до првотужениот и до второтужениот кој е 
извршител, поднел барање за издавање на налог за извршување врз основа на 
извршна исправа, заради наплата на спорниот износ од сметката на сега 
тужителот. Второтужениот го издал налогот за извршување и од сметката на сега 
тужителот го извршил бараното извршување со што биле намирени и трошоците 
на извршителот и побарувањето на доверителот. 
 
 На вака правилно и целосно утврдена фактичка состојба првостепениот суд 
правилно го применил и материјалното право. 
 
 Во согласност со членот 43 од ЗИ е предвидено „извршителот е одговорен 
за целата штета што ја причинил спрема трети лица, со незаконско спроведување 
на извршните дејствија и со неисполнување на должностите што ги има како 
извршител според овој Закон. Како трети лица се сметаат сите лица на кои им е 
причинета штета, освен лицата од членот 44 на овој закон. Извршителот е 
одговорен за штетата која произлегла од извршување на поединечни дејствија што 
ги предизвикале лицата од членот 42 на овој Закон. Незаконското спроведување 
или неисполнувањето на должностите определени со овој закон се утврдуваат со 
одлука на претседателот на судот донесена во согласност со одредбите на членот 
77 од овој Закон. 
 
 Во согласност со членот 77 ставот 1 од ЗИ е предвидено „странката или 
учесникот којшто смета дека при извршувањето се сторени неправилности може 
да поднесе приговор до претседателот на Основниот суд на чија територија 
извршувањето или, пак, дел од него се спроведува“. 
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 Првостепениот суд правилно ги применил цитираните одредби бидејќи од 
изведените докази утврдил дека тужителот во постапката за извршување не 
поднел приговор против неправилностите при извршувањето на извршителот, па 
првостепениот суд правилно одлучил кога тужбеното барање на тужителот го 
одбил како неосновано. 
 
 Во согласност со членот 160 ставот 1 од ЗПП, тужителот е задолжен на 
тужениот да му ги надомести дополнителните трошоци за одговор на жалба. 
 
 Од погореизнесеното, а во согласност со членот 357 од ЗПП, жалбата на 
тужителот е одбиена како неоснована и е потврдено обжаленото решение. 
 

(Решение на Аpелационен суd Шtиp, Gж. бр. 185/08) 
  

* * * 
 
125. Претседателот на основниот суд, одлучувајќи по приговорот за сторени 
неправилности при извршувањето, кога извршувањето е веќе спроведено, не 
е овластен да го задолжува извршителот да му го поврати на должникот 
извршениот паричен износ или дел од него, ниту да го задолжува да му ги 
надомести трошоците во постапката по приговорот. 
 

Од образложението 
 

Претседателот на првостепениот суд одлучувајќи по приговорот на 
должникот за сторени неправилности при извршувањето, приговорот го усвоил. 

  
Утврдил неправилности при извршувањето сторени во делот за 

пресметување на камата и трошоците во постапката, па налогот за извршување го 
ставил вон сила и го задолжил извршителот да му го врати на должникот износот 
од 34.028,00 денари со затезна камата и да му ги плати процесните трошоци во 
износ од 12.750,00 денари во рок од 8 дена од приемот на решението. 

 
Во фактичката состојба утврдил дека со првостепено решение П. бр. 620/06 

од 5. 6. 2008 година, тужителот бил задолжен да плати на тужените процесни 
трошоци во износ од 173.350,00 денари, во рок од 8 дена по приемот на 
решението, ГЖ. бр. 1545/08 од 12. 11. 2008 година, кое го преиначил и го задолжил 
тужителот да плати на тужените парнични трошоци од 157.550,00 денари во рок од 
8 дена сметано од приемот на решението. Во останатиот дел за 15.800,00 денари 
барањето го одбил како неосновано. 

 
Утврдил дека тужителот веднаш по приемот на второстепеното решение 

доброволно на ден 6. 12. 2008 година, ги платил на тужените досудените трошоци 
во износ од 157.550,00 денари. 

 
Тужените врз основа на првостепеното решение за износ од 157.550,00 

денари поднеле барање до извршителот да се спроведе извршување заради 
наплата на затезна камата на исплатените парични средства сметано од 
донесувањето на првостепеното решение - 5. 6. 2008 година, па до исплатата – 6. 
12. 2008 година. Извршителот издал налог за извршување, биле извршени 
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34.028,00 денари на име пресметана камата сметано од 5. 6. 2008 година до 6. 12. 
2008 година. 

 
При таквата фактичка и правна состојба претседателот на првостепениот 

суд смета дека извршна исправа во случајов е решението на второстепениот суд 
од 12. 11. 2008 година, а не како што сметал извршителот решението на 
првостепениот суд од 5. 6. 2008 година. 

 
Второстепениот суд одлучувајќи по жалбата изјавена од доверителите, 

побиванато решение го преиначил, а од следните причини: 
 
Со одредбата од членот 77 ставот 9 од ЗИ е пропишано: 
 
„Претседателот на судот со решение не може да го запре извршувањето, да 

укине извршни дејствија, ниту да го задолжува извршителот да презема извршни 
дејствија.“ 

 
Со одредбата од членот 78 ставот 1 од истиот закон е пропишано: 
 
„Кога извршувањето е веќе спроведено, должникот може да поднесе до 

судот, односно органот кој ја донел извршната исправа, предлог за 
противизвршување барајќи доверителот да му го врати она што го добил со 
извршувањето, ако извршната исправа е правосилно укината, преиначена, 
поништена или ставена вон сила“. 

 
Првостепениот суд при донесувањето на побиваната одлука погрешно ги 

применил цитираните законски одредби, бидејки претседателот на судот, 
одлучувајќи по приговорот за сторени неправилности при извршувањето, кога 
извршувањето е веќе спроведено, во никој случај во оваа постапка не е овластен 
да го задолжува извршителот да му го врати на должникот извршениот паричен 
износ или дел од него, ниту да го задолжува да ги надомести трошоците во 
постапката по приговорот. 
 

(Оdлуkа на Аpелационен суd Шtиp, GЖ. бр. 207/09) 
 

* * * 
 
126. Извршителот е овластен да го одложи извршувањето не само против 
должникот, туку и против заложниот должник во истиот предмет за присилно 
извршување. 

 
Од образложението 

           
          Апелациониот суд во Битола, решавајќи по жалбата, ги разгледа списите по 
предметот, па по оцена на истите, испитувајќи го побиваното решение во 
границите на овластувањата од членовите 354 и 371 од ЗПП и членот 10 од ЗИ, 
најде дека: 
 
          Жалбата е  неоснована. 
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         Врз основа на барање за извршување поднесено од доверителот врз основа 
на извршна исправа ОДУ бр. 404/03 од 15. 7. 2003 година, извршителот Иван 
Митаноски од Охрид спроведувал извршување против должникот и заложниот 
должник, со извршување врз недвижности. На записник И. бр. 49/08 од 18. 5. 2009 
година, за продажба на недвижности со усно јавно наддавање, на барање на 
доверителот, извршителот го одложил извршното дејствие за 30 дена, сметано до 
18. 6. 2009 година, за што извршителот донел заклучок И. бр. 49/08 од 26. 5. 2008 
година. Против овој заклучок, заложниот должник поднел приговор против 
неправилности при извршувањето, по кој одлучувал заменик - претседателот на 
Основниот суд во Охрид и го донел побиваното решение. 
 
          Неосновани се жалбените наводи на заложниот должник дека решението 
било донесено од ненадлежен орган, затоа што решението било донесено од 
заменик - претседателот на Основниот суд Охрид, а не од претседателот. 
Заменикот на претседателот на судот е овластен и надлежен да донесе вакво 
решение во случај кога претседателот на судот е отсутен или е спречен да 
донесува вакви решенија. 
 
          Исто така, неосновани се жалбените наводи на заложниот должник дека 
извршителот не можел да го одложува извршувањето. Во согласност со членот 81 
ставовите 1 и 2 од ЗИ, извршителот може по барање на доверителот да го одложи 
извршувањето за 30 дена, како што во случајот извршителот И. М. од Охрид го 
одложил извршувањето на барање на доверителот. 
 
          Заложниот должник во жалбата наведува дека барањето за одлагање 
поднесено од доверителот се однесувало на должникот, а не на заложниот 
должник, така што извршителот можел да го одложи извршувањето само спрема 
должникот. Ваквите жалбени наводи не се основани затоа што во услови кога 
доверителот побарал одлагање на извршувањето спрема должникот, истото се 
однесува и на заложниот должник со оглед на тоа што барањето за извршување е 
поднесено и против должникот и против заложниот должник, така што 
извршувањето не може да биде одложено само против должникот. 
 
          Според тоа, првостепениот суд правилно утврдил дека од страна на 
извршителот И. М. од Охрид не биле сторени неправилности при извршувањето. 
 
          Со оглед на погоренаведеното, а во согласност со членот 370 ставот 1 точка 
2 од ЗПП, второстепениот суд одлучил како во изреката на ова решение. 
 

 (Решение на Аpелационен суd Биtола, TСЖ 876/09) 
 
 

* * * 
 
127. Налогот за извршување издаден од извршителот содржи неправилности 
доколку дејствието, наложено во налогот за извршување не е идентично со 
дејствиете кое е задолжен да го изврши должникот со извршната исправа 
која е основа на извршувањето, па затоа сите дејствија на извршителот во 
таков случај се ставаат вон сила со одлука на судот, кој постапува по 
приговор на должникот  
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Од образложението 
    

Претседателот на Основниот суд Скопје 2 - Скопје со обжаленото решение 
го одбил приговорот поднесен од должникот против налогот за извршување на 
дејствие што може да го изврши само должник И. бр… на извршителот А. П. од 
Скопје.  
  

Незадоволен од ова решение, должникот изјавил навремена жалба со која 
предлага жалбата да биде уважена, а обжаленото решение да се преиначи на 
начин што да се усвои приговорот на должникот, да се утврдат неправилности при 
спроведувањето на извршувањето и извршните дејствија преземени од страна на 
извршителот да се стават вон сила.  
  

Со одговорот на жалбата доверителот ги оспорува жалбените наводи на 
должникот и предлага истата да биде одбиена како неоснована, а обжаленото 
решение потврдено.  
  

Апелациониот суд Скопје, по разгледување на жалбата, одговорот на 
жалбата, обжаленото решение и списите на предметот, во согласност со членот 
354 од ЗПП, најде дека: 
  

Жалбата е основана. 
  

Од списите на предметот е видно дека со пресуда на Апелациониот суд 
Скопје РОЖ. бр. 1723/08 од 12. 3. 2009 година е утврдено дека тужителот сега 
доверител С. К. има право на плата по престанокот на функцијата сметано од 25. 
9. 2007 година во согласност со Законот за плати и други надоместоци на 
пратениците во Собранието на РМ и другите избрани и именувани лица во РМ за 
време до една година и тужениот сега должник РМ министерство. С. е задолжен 
да му го признае ова право и да донесе решение со кое ќе го утврди правото на 
тужителот да продолжи да остварува плата и по престанувањето на функцијата за 
време до една година, сметано од денот на престанокот на функцијата и истото да 
го спроведе. 
  

Постапувајќи по барањето на доверителот за спроведување на 
предметната извршна исправа, извршителот А. П. од С. издал налог за 
извршување на дејствие што може да го изврши само должник И. бр. 100/09 од 30. 
6. 2009 година со кој му наложил на должникот да го изврши дејствието содржано 
во извршната исправа, пресудата РОЖ. бр. 1723/08 на Апелациониот суд Скопје и 
да го признае утврденото право на доверителот на плата по престанокот на 
функцијата сметано од 25. 9. 2007 година во согласност со Законот за плати и 
други надоместоци на пратениците во Собранието на РМ и другите избрани и 
именувани лица во РМ со донесување на решение со кое ќе го утврди правото на 
доверителот да продолжи да ја остварува платата и по престанувањето на 
функцијата за време од една година сметано од денот на престанокот на 
функцијата и истото да го спроведе. Против овој налог должникот поднел 
приговор. Претседателот на Основниот суд Скопје 2 - Скопје со решение ППНИ. 
бр. 426/09 од 9. 7. 2009 година го одбил приговорот наоѓајќи дека извршителот не 
сторил неправилности при спроведување на извршувањето бидејќи истиот го 
издал налогот во согласност со извршната исправа РОЖ. бр. 1723/08 од 12.3. 2009 
година на Апелациониот суд Скопје.  
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По оценка на овој суд ваквиот заклучок на првостепениот суд не 

произлегува од изведените докази од причина што со извршната исправа - 
пресудата на Апелациониот суд Скопје РОЖ. бр. 1723/08 од 12. 3. 2009 година на 
тужителот, сега доверител му е утврдено право на плата по престанок на 
функцијата за време до една година, а извршителот со налогот за извршување 
неправилно ја цитирал содржината на пресудата онака како е утврдено, бидејќи со 
налогот за извршување на доверителот му се признава право на плата по 
престанокот на функцијата со донесување на решение со кое ќе се утврди правото 
на доверителот да продолжи да остварува плата и по престанок на функцијата за 
време од една година сметано од денот на престанокот на функцијата. 
  
Имајќи го предвид напредизнесеното, овој суд најде дека извршителот А. П. од С. 
со издавање на налогот за извршување сторил неправилности во извршувањето 
на начин што го задолжил должникот да му признае право на доверителот и да 
донесе решение со кое ќе го утврди правото да остварува плата и по престанокот 
на функцијата за време од една година, иако во извршната исправа е задолжен 
ова право да го утврди до една година.  
  

Од овие причини судот ја усвои жалбата на должникот, а обжаленото 
решение го преиначи со тоа што сите дејствија на извршителот ги стави вон сила, 
што е во согласност со одредбата од членот 370 ставот 1 точка 3 од ЗПП. 
  

(Решение на Аpелационен суd Сkоpје, РОЖ. бр. 1366/09) 
  

* * * 
 
128. Законски постапил претседателот на Основниот суд, кога поради 
неправилности сторени од извршителот при спроведувањето на присилното 
извршување, по приговор на доверителот го ставил вон сила записникот за 
продажба на недвижноста со усно јавно наддавање. 
 

Од образложението 
 
 Претседателот на Основниот суд Б. со обжаленото решение го уважи 

приговорот поднесен од доверителот против неправилностите сторени од 
извршителот Н. Д. од Б. при извршување на предметот И. бр. 171/08. Извршното 
дејствие што се состои во донесување записник за втора продажба на недвижност 
со усно и јавно надавање И. бр. 171/08 од 17. 8. 2009 година на извршителот Н. Д. 
од Б. се става вон сила.  

 
  Од ваквото решение незадоволен остана должникот заради што во 
законски рок истото го обжали поради погрешно утврдена фактичка состојба и 
погрешна примена на материјалното право. Предлага жалбата да се уважи, а 
решението да се преиначи на начин што ќе биде одбиен приговорот од 
доверителот поднесен против записникот за втора продажба на недвижност И. бр. 
171/08 од 17. 8. 2009 година на извршителот Н. Д.  
 

 Овој суд, решавајќи по жалбата ги разгледа списите во предметот, го 
испита обжаленото решение во согласност со членот 371 од ЗПП в.в. членот 10 од 
ЗИ, па по оцена на жалбата и останатите списи во предметот најде дека: 
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  Жалбата е неоснована.  
 
 Во жалбата должникот наведува дека првостепениот суд неосновано го 

уважил приговорот поднесен од доверителот и го ставил вон сила записникот за 
втора продажба на недвижности за усно и јавно наддавање И. бр. 171/08 од 17. 8. 
2009 година. Ова од причина што предлогот на доверителот даден на самото 
рочиште за второ усно и јавно наддавање правилно беше одбиен од страна на 
извршителот во записникот за втора продажба бидејќи истиот бил спротивен на 
членот 174 ставот 2 од ЗИ, имајќи предвид дека вредноста на недвижностите се 
утврдува со заклучок на извршителот, а не по диспозиција на доверителот.  

 
  Имајќи го предвид наведеното, првостепениот суд неосновано го применил 
членот 174 ставот 4 од ЗИП и го ставил вон сила записникот за втора продажба на 
недвижност со усно и јавно наддавање. 
 
  По мислење на овој суд ваквите жалбени наводи се неосновани. Имено, 
видно од записникот за второто усно и јавно наддавање продажбата не успеа. При 
таква состојба законодавецот дал можност, а, со цел, да се намират доверителите 
заложните и другите доверители да можат, со изјава дадена кај извршителот пред 
кој тече извршувањето, да предложат недвижноста да се продаде со наддавање и 
за цена пониска од утврдената вредност, односно пониска од 2/3 од таа вредност - 
членот 174 ставот 4 од ЗИто. Во конкретниот случај доверителот дал таква изјава. 
 

 Поради тоа, имајќи го предвид наведеното, овој суд смета дека 
првостепениот суд правилно го применил наведениот член заради што и правилно 
го донел обжаленто решение кога го уважил приговорот на доверителот и го 
ставил вон сила записникот за втората продажба на недвижност со усно и јавно 
надавање.  

 
Поради изнесеното, а во согласност со членот 370 ставот 1 точка 2 од ЗПП, 

во врска  со членот 10 од ЗИ, жалбата е одбиена како неоснована.  
 

(Решение на Аpелационен суd Биtола, РОЖ. бр. 943/09) 
 

* * * 
 
129. Против наследник на должникот може да се спроведе извршување за 
наплата на долг од извршна исправа која гласи на оставителот - должник, 
само доколку има решение за наследување, а извршувањето може да се 
спроведе само до висината на вредноста на имотот што тој наследник го 
наследил од оставината на починатиот должник 

 
Од образложението 

 
         Апелациониот суд во Битола, решавајќи по жалбата, ги разгледа списите во 
предметот, па по оцена на истите, испитувајќи го обжаленото решение во 
согласност со членовите 354 и 371 од ЗПП и членот 10 од ЗИ, па најде дека: 
 
           Жалбата е основана. 
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          Видно од списите по предметот, извршителот И. М. од О., спроведува 
извршување врз основа на извршна исправа П. бр. 44/98 од 14. 7. 1998 година на 
Основниот суд Охрид, за наплата на парично побарување, против должникот Ж. Н. 
од О. Налогот за извршување е донесен под И. бр. 936/09 од 17. 9. 2009 година. 
Должникот преку својот полномошник поднел приговор со наводи дека 
задолжението по извршната исправа гласела на име на сега покојниот татко Н. Н., 
кој бил починат пред повеќе години, а против него не била спроведена извршна 
постапка. 
 
        Постапувајќи по приговорот, претседателот на судот истиот го одбил како 
неоснован бидејќи во согласност со одредбата од членот 137 од Законот за 
наследување, наследникот одговарал за долговите на оставителот во висина на 
наследниот имот, наследникот одговара солидарно без оглед дали е извршена 
делба на наследниот имот. 
  
           По наоѓање на овој суд, со ваквото одлучување првостепениот суд погрешно 
го применил материјалното право. 
 
          Имено, првостепениот суд при одлучувањето го применил членот 137 од 
Законот за наследување кој е укинат со стапување во сила на ЗСДСП кои се 
применуваат од 13. 9. 2001 година. 
 
          Според одредбата од членот 83 ставот 1 од ЗСДСП, наследникот одговара 
за долговите на оставителот до висината на вредноста на наследниот имот. Во 
ставот 2 од истиот член и закон пропишано е дека наследникот кој се откажал од 
наследството не одговара за долговите на оставителот, додека ставот 3 
предвидува дека кога има повеќе наследници тие одговараат солидарно за 
долговите на оставителот и тоа секој до висината на вредноста на својот дел од 
наследниот имот, без оглед на тоа дали е извршена делба на наследството, а 
ставот 4 предвидува дека меѓу нследниците долговите се делат сразмерно со 
вредноста на имотот што секој од нив го наследил, ако со тестаментот поинаку не 
е определено. 
 
           Според оваа законска одредба, може да се заклучи дека доверителот може 
да бара наплата на своето побарување од секој наследник само до висината на 
вредноста на имотот што тој наследник го наследил. Во конкретниот случај, 
доверителот што има побарување спрема оставителот, може да поднесе барање 
за наплата на своето побарување против секој наследник, но тоа може да го 
оствари во извршна постапка само до висината на вредноста на имотот што тој 
наследник го наследил, но претходно доверителот мора да го докаже 
преминувањето на оставината врз наследникот. Во конкретниот случај кон списите 
на предметот не е приложено оставинско решение од кое би се утврдило 
преминувањето на оставината врз должникот. 
 
          Имајќи го предвид напредизнесеното, а во согласност со членот 370 ставот 1 
точка 3 од ЗПП, а во врска со членот 77-а точка 7 од Законот за изменување и 
дополнување на ЗИ, жалбата на должникот е уважена. 
   

(Решение на Аpелационен суd Биtола, GЖ. 3271/09)  
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III. РАБОТНИ ОДНОСИ  
 
1. ПРЕСТАНОК НА РАБОТЕН ОДНОС  
 
 
130. Повторувањето на дисциплинската неуредност од страна на државниот 
службеник и покрај опомената од непосредно претпоставениот, претставува 
дисциплински престап за кој се изрекува дисциплинска мерка престанок на 
вработување. 
 

Од образложението 
 

Ревизијата е неоснована. 
  
Неосновани се наводите за погрешна примена на материјалното право, ако 

се има предвид утврдената фактичка состојба. 
 
Тужителот бил вработен кај тужениот како државен службеник на 

неопределено време на работно место советник во ОЈО В. од 1990 година па сè до 
престанокот на вработувањето. На ден 19. 10. 2004 година, од страна ОЈО В., до 
тужителот била доставена писмена опомена А. бр. 107/04 во која му било укажано 
дека доколку и по усно дадените опомени продолжи со непочитување на 
работното време и ненајавување на отсуство од работно место, против него, 
поради ваквата дисциплинска неуредност ќе бидат преземени други дисциплински 
мерки. И покрај писмената опомена тужителот не се јавил на работа и не се 
потпишал во книгата за евиденција на ден 15. 11. 2004 година, 19. 11. 2004 година, 
22. 11. 2004 година, потоа во деновите 29. 11. 2004, 30. 11. 2004 и 1. 12. 2004 
година заминал од работа пред завршување на работното време без претходна 
најава, а на ден 6. 12. 2004 година се јавил на работно место со задоцнување, во 
11, 00 часот. За ова биле составени службени белешки од страна на ОЈО В. 
Поради ваквото однесување на тужителот, од страна на ОЈО В. до тужениот била 
поднесена иницијатива за покренување на дисциплинска постапка и предлог за 
покренување на дисциплинска постапка за сторен дисциплински престап од членот 
68 ставот 1 точка 9 в.в. со членот 67 ставот 1 точките 1 и 3 од Законот за државни 
службеници. Предлогот бил доставен до тужителот и претставникот на синдикатот 
на ОЈО В. Била формирана комисија за водење на дисциплинска постапка која 
утврдила дека тужителот ги сторил повредите од членот 68 ставот 1 точка 9 в.в. со 
членот 67 ставот 1 точките 1 и 3 од Законот за државни службеници, поради што 
било предложено изрекување дисциплинска мерка-престанок на вработување на 
тужителот.Тужениот донел решение од 19.1. 2005 година со кое на тужителот му е 
изречена мерка - престанок на вработување, кое било потврдено со одлуката од 1. 
3. 2005 година донесенa од Комисијата на Агенцијата за државни службеници за 
решавање во втор степен по жалби и приговори, по што тужителот завел судски 
спор. 

 
Првостепениот суд го усвоил тужбеното барање на тужителот и го 

поништил решението на тужениот и одлуката на Комисијата на Агенцијата за 
државни службеници за решавање во втор степен по жалби и приговори и го 
задолжил тужениот да го врати тужителот на работа, на работно место кое 
одговара на неговата стручна подготовка, со образложение дека со оглед да 
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тужителот не бил казнуван со посебни решенија за дисциплинската неуредност, 
дека нема повторување на дисциплинска неуредност, па со тоа дека не е сторен 
ни дисциплински престап поради што сторените повреди претставуваат 
дисциплинска неуредност од членот 77 ставот 1 од Законот за државни 
службеници за кои на државниот службеник може да му се изрече една од мерките 
предвидени во членот 77 ставот 2 од истиот закон, а тоа е јавна опомена или 
парична казна во висина од 10% од едномесечниот износ на платата исплатена во 
последниот месец пред извршувањето на дисциплинската неуредност во траење 
од 1 до 3 месеци. 

 
Второстепениот суд, жалбата на тужениот ја усвоил и првостепената 

пресуда ја преиначил (во согласност со членот 361 ставот 1 точка 4 од ЗПП), на 
начин што го одбил како неосновано тужбеното барање на тужителот да се 
поништи решението на тужениот и Одлуката на Комисијата на Агенцијата за 
државни службеници за решавање во втор степен по жалби и приговори, со 
образложение дека не мора да има посебни решенија за казнување донесени од 
работодавецот со кои е утврдено сторување на дисциплинска неуредност. 
Доволно од страна на работодавецот со сигурност да е утврдено, дека 
дисциплинската неуредност се повторува од страна на државниот службеник, што 
во согласност со членот 78 ставот 1 точка 9 од Законот за државните службеници 
претставува дисциплински престап.  

 
Врховниот суд на РМ, наоѓа дека второстепениот суд правилно го применил 

материјалното право кога врз основа на правилно и целосно утврдена фактичка 
состојба го одбил како неосновано тужбеното барање на тужителот да се поништи 
како незаконско решението на тужениот А. бр. 58604-I од 19. 1. 2005 година, 
донесено од јавниот обвинител на РМ и Одлуката бр. 12-443/6 од 1. 3. 2005 година, 
донесена од Комисијата на Агенцијата за државни службеници за решавање во 
втор степен по жалби и приговори. Во согласност со членот 77 ставот 1 точка 1 од 
Законот за државните службеници („Службен весник на РМ“ бр. 59/00....69/04), 
дисциплинска неуредност е недоаѓање на работа во определеното време и 
одењето од работа пред истекот на работното време и покрај опомената од 
непосредно претпоставениот државен службеник. Во согласност со членот 78 
ставот 1 точка 9 од наведениот закон, дисциплински престап е повторување на 
дисциплинската неуредност. Во согласност со ставот 2 точка 3 од членот 78 на 
наведениот Закон за дисциплинските престапи од став 1 на овој член се изрекува 
престанок на вработувањето, кога настапиле штетни последици за органот, а 
притоа не се утврдени олеснителни околности за државниот службеник кој го 
сторил престапот.  

 
Врховниот суд на РМ, имајќи ги предвид цитираните законски одредби, 

наоѓа дека повторувањето на дисциплинската неуредност од страна на државниот 
службеник и покрај опомената од непосредно претпоставениот, претставува 
дисциплински престап за кој се изрекува дисциплинска мерка, престанок на 
вработување. 

 
(Pресуdа на Врховен суd на РМ, Рев. бр. 23/08) 

 
 

* * * 
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131. Ако работодавачот со равилник предвидел рок во кој се врши проверка 
на резултатите од работењето на работникот, по тој основ не може да му 
престане работниот однос на работникот пред истекот на овој рок  
 

Од образложението 
 
Ревизијата е неоснована. 
 
Врховниот суд на РМ наоѓа дека пониските судови правилно го примениле 

материјалното право, кога го усвоиле тужбеното барање на тужителката и го 
поништиле како незаконско решението за престанок на работниот однос на 
тужителката од 7. 11. 2003 година и го задолжиле тужениот да ја врати 
тужителката на работи и работни задачи соодветни на степенот на нејзината 
стручна подготовка, затоа што не биле исполнети законските услови од членот 28 
од Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за плати и 
надоместоци и други лични примања, членот 123 ставот 1 и членот 122 од ЗРО. 

 
Имено, правилно е стојалиштето на пониските судови дека оспореното 

решение е незаконско. Ова од причини што во конкретниот случај при 
донесувањето на решението за престанок на работниот однос тужениот се 
повикува на членот 28 од Правилникот за изменување и дополнување на 
Правилникот за плати и надоместоци и други лични примања од 30. 4. 2003 
година. Во согласност со оваа одредба предвидено е дека доколку агентот шест 
месеци последователно оствари заработка помала од утврдената основна плата 
се смета дека не ги исполнува работните обврски и во тој случај може да престане 
работниот однос. Правилно, пониските судови заклучиле дека во конкретниот 
случај не се исполнети условите од членот 28 од наведениот правилник затоа што 
во конкретниот случај тужителката била распоредена и го примила решението за 
распоредување од 7. 6. 2003 година на работно место агент за осигурување па 
заклучно со 10 - ти месец 2003 година произлегува дека тужителката на ова 
работно место не работела континуирано шест месеци, туку нешто помалку од пет 
месеци. Пониските судови утврдиле дека тужениот постапил и спротивно на 
членот 122 од ЗРО затоа што доколку тужителката не ги остварувала очекуваните 
резултати од работењето, тужениот требало претходно писмено да ја предупреди 
и да ѝ даде соодветни упатства и насоки во врска со нејзиното работење.  

 
Судот при одлучувањето ги ценеше ревизиските наводи на тужениот дека 

решението за престанок на работниот однос на тужителката е донесено во 
согласност со ЗРО и Правилникот за плати и надоместоци и други лични примања, 
меѓутоа, ги одби како неосновани од истите причини дадени од страна на 
второстепениот суд со кои образложени причини се согласува и овој суд. 

 
(Pресуdа на Врховен суd на РМ, Рев. бр. 100/2008) 

 
 

* * * 
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132. Работниот однос на работник кај работодавец престанува доколку му 
истекла дозволата на работодавецот за приредување на игри на среќа која 
била издадена на одредено време, а работникот спогодбено засновал 
работен однос само за односниот период до важењето на наведената 
дозвола 
 

Од образложението 
 

 Апелациониот суд Битола, откако ги разгледа списите во предметот, ја 
испита побиваната пресуда во согласност со членовите 404 и 354 од ЗПП и по 
оцената на жалбените наводи најде дека жалбата на тужителите е неоснована, од 
следните причини: 

 
          Првостепениот суд во правилно спроведената постапка со правилна оцена 
на изведените докази ги утврди решителните факти дека тужителите биле 
вработени во Б. К. во С. каде се организирале игри на среќа за спортски клуб по 
претходно донесено решение од министерството, во времетраење од девет 
месеци, така што игрите на среќа биле организирани за секои девет месеци за по 
еден од тужените, а вработените во Б. биле пријавени во соодветниот спортски 
клуб за кој ги организирале игрите на среќа за спогодбено да им престане 
работниот однос по истекот на девет месеци. 
 
          Од тоа првостепениот суд целосно и правилно ја утврди фактичката положба 
дека тужителите со тужените засновале работен однос на одредено време од 
девет месеци и работниот однос спогодбено им престанувал со завршувањето на 
важноста на решението од Министерството за организирање игри на среќа, така 
што за периодите поединечно наведени за секој тужител во изреката на пресудата 
во кои престанала важноста на едниот договор за вработување кај еден тужен до 
вработувањето на тужителите со нов договор кај друг тужен, тужителите не биле 
вработени, не работеле, не остварувале плата и не им биле уплатени придонесите 
на ПИОМ. 
 
          Врз правилно утврдената фактичка положба дека за периодите додека 
тужителите со договорите за работа на одредено време биле на работа кај 
тужените и им била исплатена плата, хранарина а им биле уплатени придонесите 
за ПИО и здравствено осигурување, првостепениот суд правилно го примени 
материјалното право кога го одби тужбеното барање на тужителите да се 
задолжат тужените солидарно во Фондот за ПИОМ да им ги уплатат придонесите 
за ПИО за периодите и износите поединечно наведени во изреката на пресудата, 
да им ја исплатат солидарно платата за месеците јуни јули, август, септември, 
октомври и ноември 2005 година, на секој тужител поодделно износ од по 
60.000,00 денари со ЗЗК од 15. 11. 2005 година, на име надоместок за храна за 
периодот од 1. 1. 2003 година до 1. 11. 2005 година поодделно на секој тужител по 
72.207,00 денари, како неосновано. 
 
          Неоснованоста на тужбеното барање на тужителите произлегува од 
утврдените решителни факти дека тужителите кај тужените биле на работа на 
одредено време од по девет месеци и по завршувањето на времетраењето на 
дозволата за приредување на игри на среќа кај тужениот за кого ги приредувале 
игрите на среќа спогодбено им престанувал работниот однос. Тоа значи дека 
тужителите знаеле и со нивна согласност биле склучени договорите за работа на 
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одредено време и дека за периодите во кои тужените бараат солидарно да им 
исплатат плати на секој тужител по 60.000,00 денари за месец јуни, јули, август, 
септември, октомври и ноември 2005 година надоместок за хранарина за периодот 
од 1. 1. 2003 година, до 1. 11. 2005 година и да им ги уплати придонесите за ПИО 
во Фондот за ПИОМ, тужителите не биле на работа кај тужените. Исто така, 
неоснованоста на тужбеното барање на тужителите произлегува и од исказот на 
сослушаните сведоци, внесениот стаж во работните книшки заклучно со јуни месец 
2005 година, од наодот на вештото лице, од обрасците М - 1 и М - 2 со пријавите и 
одјавите од работа видно од кои во периодите кога тужителите биле на работа кај 
тужените биле пријавувани и одјавувани од работа, им биле исплаќани плати, 
хранарина и им биле уплатени придонесите за ПИОМ. 
 
          Овој суд, ги ценеше жалбените приговори на тужителите дека пресудата не 
ги содржи причините за решителните факти а дадените се нејасни и противречни 
на изведените докази бидејќи вештото лице наведува дека кај спортските клубови 
не постои никаква документација за вработување или за престанок на работен 
однос а целата документација била чувана на Факултетот за општествени науки, 
тужителите не потпишале никакви спогодби со тужените, но цело време 
непрекинато работеле во бингото каде им била исплатена плата на рака и за 
прекинот во работата научиле откако поднеле тужби, но истите не ги прифати. 
Имено, од наодот на вештото лице и извршениот увид во обрасците М - 1 и М - 2 
за тужителите, првостепениот суд ги утврди решителните факти дека во спорните 
периоди за кои бараат исплати на плати, придонеси и хранарина тужителите не 
биле на работа кај тужените а за периодите во кои биле на работа кај тужените им 
била исплатена плата, придонеси и хранарина.  
          

Имајќи го предвид тоа, овој суд, жалбата на тужителите ја одби како 
неоснована, а првостепената пресуда ја потврди, во согласност со членот 357 
од ЗПП. 
 

(Pресуdа на Аpелационен суd Биtола, РОЖ 246/09) 
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1. РОК ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ И СОДРЖИНА НА БАРАЊЕТО 
 
 
133. Рокот од шест месеци предвиден со членот 36 од Законот за судовите, 
во кој може да се поднесе барање за заштита на правото на судење во 
разумен рок, сметано од денот на правосилноста на одлуката со која е 
завршена постапката во односниот предмет, започнува да тече од денот кога 
правосилната одлука во писмена форма му е врачена на барателот за 
заштита на правото на судење во разумен рок. 
 

Од образложението 
  

Врховниот суд на РМ со решение ПСРР. бр. 50/08 од 6. 11. 2008 година, 
барањето на подносителот М. Д. од С. за заштита на правото на судење во 
разумен рок, по предметот на Основниот суд Охрид П. бр. 1866/97, го отфрлил.  

 
Против ова решение, барателот, преку полномошникот Ј. П. адвокат од 

С. вложил жалба со предлог жалбата да се усвои, решението ПСРР. бр. 50/08 од 6. 
11. 2008 година, да се преиначи, барањето да се усвои и да се определи правичен 
надоместок или решението да се укине и предметот да се врати на повторно 
разгледување и одлучување пред првостепениот совет.   

 
Врховниот суд на РМ, по проучување на списите на предметот и наводите 

од жалбата, дека фактите утврдени во решението се наполно погрешни и не 
одговараат на фактичката состојба, најде дека:  

 
Жалбата е основана. 
  
Имено, првостепениот совет на Врховниот суд на РМ, со побиваното 

решение, барањето за заштита на правото на судење во разумен рок, го отфрлил 
и заклучил дека барателот нема заштита на правото на судење во разумен рок, 
затоа што барање поднел по истекот на шест месеци од денот на правосилноста 
на одлуката, кое е во согласност со членот 36 ставот 1 од Законот за судовите, 
странката која смета дека надлежниот суд и го повредил правото на судење во 
разумен рок, има право да поднесе барање за заштита на правото до Врховниот 
суд на РМ, кое барање според ставот 2 од овој член, странката може да го поднесе 
во текот на постапувањето на домашните судови, а најдоцна шест месеци сметано 
од денот на правосилноста на одлуката. Првостепениот совет образложил дека 
барателот до Основниот суд Охрид поднел тужба за надоместок на штета на 17. 9. 
1997 година, по која бил оформен предмет П. бр. 1866/97. Последната 
првостепена пресуда по овој предмет е донесена на 22. 2. 2007 година, а по 
поднесена жалба Апелациониот суд Битола со одлука Гж. бр. 1619/97 од 22. 11. 
2007 година, таа ја потврдил, што значи дека пресудата станала правосилна на 22. 
11. 2007 година. Видно од доставницата, полномошникот на барателот, 
второстепената одлука ја примил на 19. 12. 2007 година, а барање за заштита на 
правото на судење поднел во разумен рок на 26. 5. 2008 година, како што навел 
судот, или на 23. 5. 2008 година како што докажува барателот. 

  
Во согласност со членот 35 – Критериуми за прифатливост, од 

Конвенцијата за заштита на човековите права и основните слободи и Протоколот 
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на наведената конвенција, судот може да прифати случај само откако ќе бидат 
исцрпени сите домашни правни средства, врз основа на општоприфатените 
принципи од меѓународното право и во рок од шест месеци сметано од датумот на 
кој е донесена конечната интерна одлука и членот 4 од Законот за измени и 
дополнување на Законот за судовите, („Службен весник на РМ“ бр. 35/2008) со кој 
е изменет и дополнет членот 36 ставот 2 од Законот за судовите, барањето за 
заштита на правото на судење во разумен рок, странката може да го поднесе во 
текот на постапувањето пред домашните судови, а најдоцна во рок од 6 месеци од 
правосилноста на пресудата, а во врска со членот 322 ставот 1 од ЗПП („Службен 
весник на РМ“ бр. 79/2005), според кој, пресудата која повеќе не може да се побива 
со жалба станува правосилна доколку со неа е одлучено за барањето на тужбата 
или противтужбата. Така, првостепениот совет заклучил дека поднесувањето на 
барање за заштита на право за судење во разумен рок по истекот на шест месеци 
од правосилноста на пресудата за последица има судот во секој случај таквото 
барање да го отфрли како неблаговремено или како во случајот како недозволено.  

 
Во согласност со членот 35 ставот 1 точка 6 од Законот за измени и 

дополнување на Законот за судовите, („Службен весник на РМ“ бр. 35/2008), 
Врховниот суд на РМ, одлучува и во согласност со правилата и 
принципите со Европската конвенција за човекови права и основни слободи и 
тргнувајќи од судската практика на Европскиот суд за човекови права.  

 
  Во случајот Ворк против Австрија, од 29. 9. 1997 година, Европскиот суд за 
човекови права, според точка 32 од пресудата, прифатил: Комисијата се согласила 
со подносителот признавајќи дека тој случај ја наведе да го преиспита нејзиниот 
претходен пристап. Во нејзиното мислење, одредбата за шест месеци содржана во 
членот 26, не само што обезбедува правна сигурност, туку и му дава време на 
потенцијалниот подносител да размисли дали да поднесе молба до Комисијата и 
доколку го стори тоа, да одлучи за покренување на конкретни тужби и аргументи. 
Во врска со тоа, Комисијата утврди дека доколку, во согласност со домашното 
право, писмениот текст на конечната одлука треба да му се врачи на 
подносителот, периодот од шест месеци треба да се смета од денот на 
врачувањето, независно од тоа дали предметната пресуда, или дел од неа, 
претходно бил усно доставен. 
 

Во правната работа на М. Д. барање за заштита на правото на судење во 
разумен рок, преку полномошник Ј.П. адвокат од С. е поднесено на 23. 5. 2008 
година, препорачано по пошта, кое во Врховниот суд на РМ е примено на 26. 5. 
2008 година, кога е и заведено, па како време кога е поднесено барањето, кое се 
докажува со потврда за примена пратка овој суд го утврди 23. 5. 2008 година. 
Последната првостепена пресуда по предметот П. бр. 1866/97 е донесена на 22. 2. 
2007 година, а по поднесена жалба Апелациониот суд Битола со одлука Гж. бр. 
1619/97 од 22. 11. 2007 година, таа ја потврдил, што значи дека пресудата станала 
правосилна на 22. 11. 2007 година. Видно од доставницата, полномошникот на 
барателот второстепената одлука ја примил на 19. 12. 2007 година, а барање за 
заштита на правото на судење во разумен рок поднел на 26. 5. 2008 година, како 
што навел судот, или на 23. 5. 2008 година како што утврди овој суд.  

 
Оттука, Врховниот суд на РМ, наоѓа дека во случајот барањето за заштита 

на правото на судење во разумен рок, барателот го поднел благовремено, 
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нешто кое првостепениот совет на овој суд на натамошното постапување, ќе мора 
да го има предвид, на основа на кое ќе донесе правилна и законска одлука. 

  
           Поради изнесеното, Судот одлучи како во изреката на решението во 
согласност со членот 35 ставот 1 од Законот за судовите („Службен весник на РМ“ 
бр. 58/2006) и членот 36-а ставот 3 од Законот за изменување и дополнување на 
Законот за судовите.  

  
(Решение на Врховен суd на РМ, PСРРЖ. бр. 3/2009) 

 
 

  
2. НЕДОПУШТЕНОСТ НА БАРАЊЕТО  
 
 
134. Барањето за заштита на правото за судење во разумен рок треба да ги 
содржи критериумите утврдени со членот 36 ставот 3 од Законот за судовите 
и членот 35 од Европската конвенција за заштита на човековите права и 
основните слободи, па доколку со него не се укажува на повреда на правото 
на судење во разумен рок, туку се оспорува законитоста на донесени судски 
одлуки, барањето ќе биде отфрлено. 
 

Од образложението 
  
            Подносителот на барањето Ц. Н. од С., до Врховниот суд на РМ на ден 19. 
2. 2009 година поднесе барање за заштита на правото на судење во разумен рок, 
во постапката по предметот П. бр. 8150/07 на Основниот суд Скопје II - Скопје. 
 
            Врховниот суд на РМ, по проучување на поднесеното барање, најде дека 
барањето не ги содржи сите критериуми утврдени со одредбите од членот 36 од 
Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 58/06 и 35/08) и членот 35 од 
Европската конвенција за заштита на човековите права и основните слободи.  
 
            Видно од поднесеното барање, иако истото е насловено како барање за 
заштита на правото на судење во разумен рок, со неговата содржина воопшто не 
се укажува на повреда на судските постапки во смисла на судење во неразумен 
рок, туку се напаѓа законитоста на донесените судски одлуки, пресудата П. бр. 
8150/07 од 10. 4. 2008 година на Основниот суд Скопје II - Скопје и пресудата на 
Апелациониот суд Скопје Гж. бр. 5016/08 од 4. 12. 2008 година. Овој факт го 
наведува и подносителот на барањето кога истакнал дека барањето отстапува од 
законските одредби од членовите 35, 36 и 36-а од Законот за судовите. 
 
           Во согласност со членот 35 од Европската конвенција за човекови права и 
основните слободи, изменета со Протоколот број 11 и членот 36 од Законот за 
судовите („Службен весник на РМ“ бр.58/06 и 35/08), Врховниот суд на РМ 
постапува по барање кое ги исполнува следните критериуми: 
 

 да се наведени податоци за подносителот од кои се утврдува идентитетот 
на подносителот, а доколку има полномошник, лични податоци за 
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идентитетот (податоците треба да содржат име, презиме, државјанство, 
занимање, место и датум на раѓање, адреса на постојано живеалиште); 

 да има приложено уредно полномошно за полномошникот за водење на 
постапката за заштита на правото на судење во разумен рок; 

 податоци за предметот и постапката за која странката смета дека е 
повредено правото на судење во разумен рок и тоа: број на судски предмет, 
основ на тужба, странки и учесници во постапката, преземени редовни и 
вонредни правни средства; 

 образложение на причините за наводно сторена повреда на правото за 
судење во разумен рок, со јасен и концизен приказ на предметот на 
барањето, хронолошки приказ со точни датуми на процесни дејствија кои 
траеле неразумно долго; 

 изјава за побарување паричен надоместок, висина како и други предлози 
допуштени со законот; 

 со едно барање за заштита на правото на судење во разумен рок може да 
се бара или утврдува повреда само во еден судски предмет; 

 потпис на барателот; 
 барањето да биде поднесено најмалку во два примерока.  

 
 

Со оглед поднесеното барање да не ги содржи критериумите утврдени со 
членот 36 ставот 3 од Законот за судовите и членот 35 од Европската конвенција 
за заштита на човековите права и основните слободи, бидејќи со барањето не се 
укажува на повреда на правото на судење во разумен рок, туку се оспорува 
законитоста на донесени судски одлуки, следуваше Врховниот суд на РМ да го 
отфрли барањето за заштита на судење во разумен рок. 
 

(Решение на Врховен суd на РМ, PСРР. бр. 57/09) 
  

* * * 
 
135. Лицето кое во својство на замешувач во стечајна постапка, поднело 
барање за заштита на правото на судење во разумен рок, нема статус на 
странка ниту на учесник во таа постапка, бидејќи во стечајната постапка не 
постои законска можност за учество на замешувач, па поради тоа барањето 
за заштита на правото за судење во разумен рок е отфрлено.  

  
Од образложението 

  
            Врховниот суд на РМ со решение ПСРР. бр. 12/2008 од 4. 6. 2008 година 
барањето на барателот Б. Т. во својство на замешувач, за заштита на правото на 
судење во разумен рок во постапката по предметот на Основен суд Скопје ll - 
Скопје СТ. бр. 261/02, го отфрлил. 
 
            Против ваквото решение истиот вложил жалба поради погрешна примена 
на метаријалното право, со предлог жалбата да се усвои, првостепеното решение 
да се преиначи и усвои неговото барање. Врховниот суд на РМ по проучувањето 
на списите во предметот и наводите во жалбата, во согласност со членот 36-а 
ставот 3 од Законот за изменување и дополнување на Законот за судовите 
(„Службен весник на РМ” бр. 35/2008) најде дека: 
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            Жалбата е неоснована. 
  
           Неоснован е наводот во жалбата за погрешна примена на метаријалното 
право.  

Првостепениот совет на Врховниот суд на РМ со побиваното решение 
барањето на барателот Б. Т. во својство на замешувач, за заштита на правото на 
судење во разумен рок го отфрлил од причина што заклучил дека истиот немал 
статус на странка во стечајната постапка, односно немал својство на стечаен 
должник или стечаен доверител, во согласност со членот 3 ставот 1, членовите 71 
и 90 од Законот за стечај („Службен весник на РМ” бр. 55/97). 
 
            Во согласност со членот 3 ставот 1 од Законот за стечај („Службен весник 
на РМ” бр. 55/97), стечајната постапка може да се спроведе над имотот на 
должникот – правно лице, како и над имотот на должникот - поединец, освен ако со 
овој закон не е поинаку определено. Според членот 71 од овој закон, стечајните 
доверители се лични доверители на должникот кои на денот на отворањето на 
стечајната постапка имаат некое имотно - правно побарување од него. Според 
членот 90 од истиот закон, со отворањето на стечајната постапка, правото на 
должникот да управува и да располага со имотот што влегува во стечајната маса, 
преминува на стечајниот управник.  
           
            Во конкретниот случај, по наоѓање на овој совет, првостепениот совет 
правилно одлучил кога барањето на барателот Б.Т. во својство на замешувач, го 
отфрлил. Имено, не постои законска можност барателот да учествува како 
замешувач во стечајната постапка, поради што истиот не може да поднесува 
барање за заштита на правото на судење во разумен рок. Со самото тоа, 
побиваното решение е правилно и законско.  
 
            Судот ги ценеше и останатите наводи во жалбата, но истите се без 
влијание за поинакво одлучување.   
 

Поради тоа следуваше жалбата да се одбие како неоснована, во согласност 
со членот 35 ставот 1 точка 1 од Законот за судовите („Службен весник на РМ” бр. 
58/2006). 
  

(Решение на Врховен суd на РМ, PСРРЖ. бр. 1/2008) 
 
 

* * * 
 
136. Лицето кое не учествувало во судската постапка, која се водела меѓу две 
други лица, нема статус на странка, па поради тоа основано е отфрлено 
неговото брање за заштита на правото на судење во разумен рок. 
  

Од образложението 
  
             Врховниот суд на РМ со решение ПСРР. бр. 56/2008 од 23. 12. 2008 година 
барањето на барателот Ј.Ж.Г. од С. за заштита на правото на судење во разумен 
рок во постапката по предметот на Основниот суд Скопје II - Скопје СН. бр. 1/07, го 
отфрлил. 
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           Против ваквото решение истата вложи жалба поради погрешна примена на 
материјалното право, со предлог жалбата да се усвои, првостепеното решение да 
се преиначи и усвои нејзиното барање.   
      
            Врховниот суд на РМ по проучувањето на списите во предметот и наводите 
во жалбата, во согласност со членот 36-а ставот 3 од Законот за изменување и 
дополнување на Законот за судовите („Службен весник на РМ” број 35/2008) најде 
дека: 
 
            Жалбата е неоснована. 
  
            Неоснован е наводот во жалбата за погрешна примена на материјалното 
право. 
             

Првостепениот совет на Врховниот суд на РМ со побиваното решение, 
барањето на барателот го отфрлил од причина што заклучил дека истата немала 
статус на странка, бидејќи постапката по предметот на Основниот суд Скопје II - 
Скопје СН. бр. 1/07 се водела помеѓу Н. Г. од С. и ЈУ М.Ц.С.Р.С. 

 
            Во конкретниот случај, по наоѓање на овој совет, првостепениот совет 
правилно одлучил кога барањето на барателот Ј. Ж.Г. го отфрлил. Имено, истата 
не учествувала во постапката по предметот на Основен суд Скопје II - Скопје СН. 
бр. 1/07, бидејќи постапката се водела помеѓу Н. Г. од Скопје и ЈУ М.Ц.С.Р.С. 
поради што не може да поднесува барање за заштита на правото на судење во 
разумен рок. Со самото тоа, побиваното решение е правилно и законско, затоа 
што во согласност со членот 36 ставот 1 од Законот за судовите („Службен весник 
на РМ” број 58/2006) и членот 4 ставот 1 од Законот за изменување и дополнување 
на Законот за судовите („Службен весник на РМ” број 35/2008) странката која 
смета дека надлежниот суд го повредил правото на судење во разумен рок, има 
право да поднесе барање за заштита на правото на судење во разумен рок до 
Врховниот суд на РМ. 
 
           Судот ги ценеше и останатите наводи во жалбата, но истите се без влијание 
за поинакво одлучување. 
  
            Поради горенаведените причини, следуваше жалбата да се одбие како 
неоснована, во согласност со членот 35 ставот 1 точка 1 од Законот за судовите 
(„Службен весник на РМ” број 58/2006). 
  

(Решение на Врховен суd на РМ, PСРРЖ. бр. 11/2009) 
 

* * * 
 
137. Државното правобранителство на РМ кое не учествувало во парничната 
постапка пред судот, не е странка ниту во постапката која е поведена по 
барањето за заштита на правото на судење во разумен рок и нема право да 
поднесе жалба против решението на Врховниот суд на РМ со кое на 
барателот му е досуден правичен надоместок во износ од 245.000,00 денари 
на товар на судскиот буџет, поради повреда на правото на судење во 
разумен рок, така што основано е отфрлена неговата жалба како 
недозволена.  
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Од образложението 
 
             Врховниот суд на РМ со решение ПСРР. бр. 21/2008 од 20. 10. 2008 година, 
барањето на подносителите  С. Ш., А. Ш. и М. Ш. сите од В. за заштита на правото 
на судење во разумен рок го усвоил, и утврдил повреда на правото на судење во 
разумен рок во согласност со членот 6 ставот 1 од Европската конвенција за 
заштита на човековите права и основните слободи и членовите 35 и 36 од Законот 
за судовите, по предметот П. бр. 394/91 на Основниот суд во Струга и досудил 
правичен надоместок заради повреда на правото на судење во разумен рок во 
износ од 245.200,00 денари, кој износ е одлучено да се исплати во рок од три 
месеци од денот на правосилноста на решението, од судскиот буџет. 
 

 Воедно, со истото решение е определено дека во рок од три месеци,  
Апелациониот суд во Битола треба да донесе одлука по поднесената жалба 
против пресудата П. бр. 394/91 од 11. 4. 2008 година, сметано од денот на 
доставувањето на решението на Врховниот суд на РМ.  

 
           Против ваквото решение, подносителите на барањето С. Ш., А. Ш. и М. Ш. 
вложија жалба поради повреда на членот 6 од Европската конвенција за заштита 
на човековите права и основните слободи и погрешно и нецелосно утврдената 
фактичка состојба. Предлагаат жалбата да се усвои, решението на Врховниот суд 
на РМ ПСРР. бр. 21/2008 од 20. 10. 2008 година да се укине и решението на 
Врховниот суд на РМ ПСРР. бр. 21/2008 од 20. 10. 2008 година да се преиначи, 
така што ќе се досуди повисок надоместок. 
 
           Против решението на првостепениот совет на Врховниот суд на РМ, жалба 
вложи и Државното правобранителство од Струга поради суштествени повреди на 
одредбите од ЗПП, погрешно и нецелосно утврдена фактичка состојба и погрешна 
примена на материјалното право, со предлог, жалбата да се усвои, решението на 
Врховниот суд на РМ ПСРР. бр. 21/2008 од 20. 10. 2008 година да се укине и 
предметот да се врати на првостепениот совет на повторно разгледување и 
одлучување.  
 
            Врховниот суд на РМ, по проучувањето на списите во предметот и наводите 
во жалбите, во согласност со членот 36-а ставот 3 од Законот за изменување и 
дополнување на Законот за судовите („Службен весник на РМ” број 35/2008), најде 
дека: 
 
            Жалбата на подносителите на барањето С. Ш., А. Ш. и М. Ш. сите од В. 
поднесена преку полномошникот М. П. адвокат од О. е неоснована. 
        
            Во случајот првостепениот совет на овој суд правилно констатирал дека 
постапката по предметот навистина траела долго, со што е повредено правото на 
судење во разумен рок, меѓутоа, првостепениот совет правилно констатирал дека 
во случајот од целокупноста на состојбата придонес за одолговлекување на 
постапката имало и однесувањето на странките како и сложеноста на предметот. 
Оттука, побиваното решение е правилно и законско. 
 
            Судот ги ценеше и останатите наводи во жалбата на подносителите на 
барањето, но истите се без влијание за поинакво одлучување.       
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            Жалбата на РМ - Државно правобранителство Струга, е недозволена. 
 

Во согласност со членот 36 ставот 1 од Законот за судовите, („Службен 
весник на РМ“ бр. 58/2006) и членот 4 ставот 1 од Законот за изменување и 
дополнување на Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 35/2008), 
странката која смета дека надлежниот суд го повредил правото на судење во 
разумен рок, има право да поднесе барање за заштита на правото на судење во 
разумен рок до Врховниот суд на РМ.  

 
Во конкретниот случај, видно од списите по предметот се гледа дека РМ - 

Државното правобранителство Струга не се вклучило во постапката по предметот, 
а му била дадена можност да учествува во постапката пред првостепениот совет 
на Врховниот суд на РМ, меѓутоа Државното правобранителство Струга не 
учестувало, поради што нема право да поднесе жалба, односно не може да се јави 
во својство на подносител на жалба против првостепеното решение. 

 
             Поради горенаведените причини, следуваше жалбата да се отфрли како 
недозволена, во согласност со членот 35 ставот 1 точка 1 од Законот за судовите 
(„Службен весник на РМ“ бр. 58/2006). 
  

(Решение на Врховен суd на РМ, PСРРЖ. бр. 10/2009) 
 

* * * 
  
138. Барањето за заштита на правото на судење во разумен рок е институт 
воспоставен со Законот за судовите, со кој е предвидена заштита на 
повредено право на судење во разумен рок пред надлежен суд, т.е. 
повредата да е сторена во судска постапка, па подносителот на барањето 
нема право да бара заштита на правото на судење во разумен рок во смисла 
на членот 36 ставот 1 од Законот за судовите, во постапката која се води 
пред Комисијата за одлучување по барањето за денационализација. 
 

Од образложението 
  
            Подносителот на барањето Н.Н. од С., на 19. 2. 2009 година, до Врховниот 
суд на РМ поднела барање за заштита на правото на судење во разумен рок. Во 
образложението наведува дека било поднесено барање за денационализација, по 
кое било донесено решение Дн. бр. 17-1218/862 од 11. 5. 2005 година, со кое 
делумно било усвоено барањето за денационализација.  

 
Сега подносителката изјавила жалба на 17. 6. 2005 година. Наведува дека 

постапката за денационализација долго траела и се одолговлекувала непотребно, 
па после три години донесено е дополнително решение на 20. 10. 2008 година под 
Дн. бр.17-1218/862-2, смета дека тужениот не постапувал во согласност со 
одредбите од Законот за денационализација и ги одолговлекувал роковите, поради 
што барал да се утврди повреда на правото на судење во разумен рок и да се 
задолжи РМ на подносителот на барањето да му плати на име правичен 
надоместок износ од 160.000 евра во денарска противвредност. 
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Pраво: 
   
           Во согласност со членот 36 ставот 1 од Законот за судовите („Службен 
весник на РМ“ бр. 58/2006 и 35/2008), странката која смета дека надлежниот суд го 
повредил правото на судење во разумен рок, има право да поднесе барање за 
заштита на правото на судење во разумен рок до Врховниот суд на РМ. 
 

Според ставот 4 од истиот член, Врховниот суд на РМ постапува по 
барањето, притоа имајќи ги предвид правилата и принципите утврдени со 
Европската конвенција за човекови права и основни слободи, особено сложеноста 
на предметот, однесувањето на странките во постапката и однесувањето на судот 
кој постапувал. Во согласност со членот 35 ставот 4 од Европската конвенција за 
заштита на човековите права и основните слободи, судот ќе ги отфрли сите 
барања кои ќе ги оцени како недопуштени врз основа на овој член. Судот е 
овластен ова да го направи во текот на целата постапка. 
  
Dоpушtеносt на барањеtо: 
  
 Врховниот суд на РМ по проучувањето на наводите во барањето и списите 
приложени кон барањето од предметот во управната постапка заведен под Дн. бр. 
17-1218/862, пред Комисијата со седиште во Општина К., во смисла на членот 36 
ставот 4 од Законот за судовите и членот 6 од Европската конвенција за заштита 
на човековите права и основните слободи, најде дека: 
             

Барањето за заштита на правото на судење во разумен рок е недозволено. 
  
            Во случајот со барањето се укажува на неразумно постапување во постапка 
по предметот за денационализација која е од управна област и е во надлежност на 
органите кои решаваат во управна постапка утврдена со закон и која не спаѓа во 
надлежност на судско постапување, при што во случајот нема кумулација на 
управна постапка со управен спор кој спаѓа во судска надлежност, бидејќи таков сé 
уште не е поведен. Во согласност со погоренаведените одредби произлегува дека 
барањето за заштита на правото на судење во разумен рок е институт воспоставен 
со Законот за судовите, со кој е предвидена заштита на повредено право на 
судење во разумен рок пред надлежен суд, односно ако повредата е сторена во 
судска постапка. Со оглед дека во случајот во барањето се укажува на повреда на 
правото на судење во разумен рок во управна постапка, која се води пред државен 
орган, по која немало судско постапување, произлегува дека подносителот на 
барањето нема право да бара заштита на правото на судење во разумен рок во 
смисла на членот 36 ставот 1 од Законот за судовите, во постапката Дн. бр. 17-
1218/862 пред Комисијата со седиште во Општина Куманово. 
 

Од погоренаведените причини, следуваше Врховниот суд на РМ да одлучи 
како во изреката на ова решение во согласност со членот 36 од Законот за 
судовите и членот 35 ставот 4 од Европската конвенција за заштита на човековите 
права и основните слободи, наоѓајќи дека барањето за заштита на правото на 
судење во разумен рок е недозволено. 
  

(Решение на Врховен суd на РМ, PСРР. бр. 48/2009) 
  

* * * 
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139. Во смисла на членот 36 од Законот за судовите, барање за заштита на 
правото на судење во разумен рок се поднесува во текот на отпочната 
постапка во која странката смета дека трае долго и со тоа и е повредено 
правото на судење во разумен рок или најдоцна во рок од шест месеци од 
правосилноста на одлуката, а доколку се поднесе барање само со укажување 
дека барателот треба да поведе парнична постапка на која е упатен со 
кривична пресуда, за која претпоставува дека долго ќе трае, не се исполнети 
условите од членот 36 ставот 2 од Законот за судовитe за постапување по 
тоа барање, кое е отфрлено. 
 

Од образложението 
  
            Подносителот на барањето Ф.К. од К. на 23. 2. 2009 година до Врховниот 
суд на РМ поднесе барање за заштита на правото на судење во разумен рок, во 
кое наведува дека со правосилна пресуда К. бр. 464/00 од 30. 3. 2007 година на 
Основниот суд Куманово, во својство на оштетен во таа постапка за истакнатото 
побарување бил упатен на граѓанска парница. Со оглед на тоа што подносителот 
на барањето претпоставува дека остварувањето на оштетеното побарување ќе 
трае долго, односно дека ќе поминат уште неколку години, смета дека се работи за 
случај на повреда на правото на судење во разумен рок, поради што во смисла на 
членот 35 од Законот за судовите, бара да му биде досуден правичен надоместок. 
 
            Врховниот суд на РМ, по проучувањето на наводите во барањето и списите 
приложени кон барањето, во смисла на членот 36 став 4 од Законот за судовите и 
членовите 6 и 35 ставот 4 од Европската конвенција за заштита на човековите 
права и основните слободи, најде дека:  
                       
            Во барањето подносителот укажува на претпоставена повреда на правото 
на судење во разумен рок во идна постапка која сè уште не е поведена. Притоа, 
подносителот смета дека таа идна постапка на која е упатен за да го оствари 
истакнатото оштетно побарување кое произлегува од кривичната постапка, ќе трае 
долго и ќе биде повредено правото на судење во разумен рок. 
 
            Од цитираните законски одредби произлегува дека странките можат да го 
остварат правото на заштита на судење во разумен рок само под одредени услови 
и критериуми предвидени со Законот за судовите и Европската конвенција за 
заштита на човековите права и основните слободи. Имено, во смисла на членот 36 
од Законот за судовите, барање за заштита на правото на судење во разумен рок 
се поднесува во текот на отпочнатата постапка во која странката смета дека трае 
долго и со тоа и е повредено правото на судење во разумен рок или најдоцна во 
рок од шест месеци од правосилноста на одлуката. Притоа, за да се оцени дали во 
одреден случај има повреда на правото на судење во разумен рок, Врховниот суд 
на Република Македнија ја има предвид сложеноста на предметот, однесувањето 
на странките во конкретната постапка како и однесувањето на судот по 
предметното барање. 
 
          Со оглед на тоа што во случајот нема постапување на суд по конкретно 
барање на подносителот како странка, туку само укажување дека треба да поведе 
постапка, за која претпоставува дека долго ќе трае, произлегува дека не се 
исполнети условите од членот 36 ставот 2 од Законот за судови. Од тие причини 
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Врховниот суд на РМ наоѓа дека подносителот на барањето нема право на 
заштита на судење во разумен рок. 
 
        Од погоренаведените причини следуваше Врховниот суд на РМ да одлучи 
како во изреката на ова решение во согласност со членот 36 од Законот за 
судовите и членот 35 ставот 4 од Европската конвенција за заштита на човековите 
права и основните слободи, наоѓајќи дека барањето за заштита на правото на 
судење во разумен рок е недозволено. 
 

(Решение на Врховен суd на РМ, PСРР. бр. 55/2009) 
 

* * * 
 
140. Не е дозволено повторување на постапката која е водена по истакнато 
барање за заштита на правото на судење во разумен рок.  
            

Од образложението 
 
             Подносителот на барањето Ѓ. М. од С. на ден 17. 7. 2009 година, до 
Врховниот суд на РМ поднесе предлог за повторување на постапката по предметот 
ПСРР. бр. 53/2009, потврдена со решение ПСРРЖ. бр. 65/2009 водена пред 
Врховниот суд на РМ. Врховниот суд на РМ, по проучување на предлогот за 
повторување на постапката, најде дека: 
 
           Предлогот за повторување на постапката е недозволен. 
 
 Од извршениот увид во предметот ПСРРЖ. бр. 65/2009 на Врховниот суд на 
РМ, се утврди дека на ден 23. 6. 2009 година, барателот поднел жалба до 
Врховниот суд на РМ, против решението на Врховниот суд на РМ ПСРР. бр. 
53/2009 од 27. 4. 2009 година, со кое барањето за заштита на судење во разумен 
рок е отфрлено бидејќи барателот не го уредил барањето во смисла на членот 36 
ставот 3 од Законот за судовите и членот 35 од Европската конвенција за заштита 
на човековите права и основните слободи. Во постапката по жалба, донесено е 
решение ПСРРЖ. бр. 65/2009 од 29. 6. 2009 година, со кое жалбата е одбиена како 
неоснована, а решението на Врховниот суд на РМ ПСРР. бр. 53/2009 од 27. 4. 2009 
година, е потврдено. 
 
  Во согласност со Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 58/06 и 
бр.35/08) и Европската конвенција за човекови права и основни слободи, односно 
одредбите со кои се уредува постапката по поднесени барања за заштита на 
правото на судење во разумен рок, не е предвиден вонреден правен лек -
 повторување на постапката која била водена по истакнато барање за заштита на 
правото на судење во разумен рок. 
 
  Од напреднаведените причини, следуваше Врховниот суд на РМ да го 
отфрли предлогот за повторување на постапката како недозволен. 
 

(Решение на Врховен суd на РМ, PСРР. бр. 206/2009) 
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3.  ВО КРИВИЧНО - ПРАВНА ОБЛАСТ 
  
 
141. Должината на кривичната постапка која траеле повеќе од пет години, а 
не се работи за сложен предмет, е неразумна, па судскиот буџет на РМ е 
задолжен на обвинетиот, кој правосилно е ослободен од обвинението да му 
исплати 62.000,00 денари во рок од три месеци. 

 
Од образложението 

 
            Подносителот на барањето, Б.Т., од К.П., преку правниот застапник Ј.А. 
адвокат од К.П., до Врховниот суд на РМ на 9. 7. 2007 година поднесе барање во 
смисла на членот 36 ставот 1 од Законот за судовите („Службен.весник на РМ“ бр. 
58/06), поради должината на кривичната постапка пред Основниот суд Крива 
Паланка К. бр. 37/02 и Апелациониот суд Скопје Кж. бр. 2048/06, со наводи дека со 
долгогодишното траење на кривичната постапка повредено e неговото право на 
судење во разумен рок.  
 
            Барањето за заштита на правото на судење во разумен рок ги 
исполнува критериумите утврдени во членот 36 ставовите 2 и 3 од Законот за 
судовите и истото е основано. Врховниот суд на РМ оцената за разумноста на 
периодот на траење на кривичната постапка ја заснова на следниве критериуми: 
сложеноста на предметот, однесувањето на странките во постапката и 
однесувањето на судот кој постапувал по предметот. 
  

I. Во конкретниот кривичен предмет постапката започнала со донесување 
на решението за спроведување на истрага 27. 9. 2001 и истата завршила на 2. 5. 
2007 година кога е донесено второстепеното решение со кое жалбата на 
Основното јавно обвинителство е отфрлена како недозволена. Во овој правно -
релевантен период кривичната постапка траела вкупно пет години, седум месеци и 
седум дена. 

  
II. Однесувањето на судот кој постапувал по предметот. 

  
            Во текот на правно-релевантиот период Основниот суд Крива Паланка по 
оформување на кривичниот предмет К. бр. 37/02 и закажување на 10 главни 
 претреси од 27. 3. 2003 година до 9. 12. 2003 година, донел ослободителна 
пресуда. Во периодот од 9. 12. 2003 година до 2. 5. 2007 година денот кога е 
завршена кривичната постапка, Апелациониот суд Скопје трипати ја укинувал 
првостепената ослободителна пресуда и тоа на 6. 5. 2004 година, 22. 2. 2006 
година и 18. 10. 2006 година. Основниот суд Крива Паланка во повторената 
постапка на 18. 12. 2006 година по трет пат донел ослободителна пресуда која 
станала правосилна на 2. 5. 2007 година кога Апелациониот суд Скопје со 
решението Кж. бр. 938/07 ја отфрлил како недозволена жалбата на Основното 
јавно обвинителство.  
  
            III. Однесувањето на странките во постапката 
  
            Подносителот на барањето во наведениот период со своето однесување не 
придонел за должината на судската постапка.  
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             IV. Сложеноста на предметот 
  
            Врховниот суд на РМ утврдил дека во конкретниот случај не се работи за 
сложен правен предмет.   
  
Pовреdа на pравоtо на суdење во разумен роk. 
  
            Врховниот суд на РМ смета дека во конкретниот случај должината на 
кривичната постапка која траела повеќе од 5 години е неразумна. Најголемо 
влијание за одолжување на кривичната постапка имало повеќекратното враќање 
на предметот на првостепениот суд на повторно судење, особено што при 
последните две укинувања второстепениот суд само укажувал на преиспитување 
на веќе утврдената фактичка состојба без конкретни упатства за постапување. 
Оттука, по оцена на овој суд, однесувањето на судот, пред сè, на Апелациониот 
суд Скопје кој имал и законска можност мериторно да одлучи по предметот, 
довело до предолго траење на кривичната постапка.   
 
            Врховниот суд на РМ утврдил дека судовите постапката пред судот не ја 
засновале на начелото за судење во разумен рок и го повредиле правото на 
подносителот гарантирано во членот 6 ставот 2 од Законот за судовите и членот 6 
ставот 1 од Конвенцијата за заштита на човековите права и основните слободи.  
             

Врховниот суд на РМ при оцената на разумноста на траењето на 
кривичната постапка ја имаше предвид и судската практика на Европскиот суд за 
човекови права по ова прашање, па поаѓајќи од истата оцени дека во овој кривичен 
предмет должината на постапката била прекумерна и не го задоволува барањето 
на „разумен рок“ во согласност со Конвенцијата за заштита на човекови права и 
основните слободи.  
 
Pравичен наdомесtоk 
  
            Во членот 36 ставот 5 од Законот за изменување и дополнување на Законот 
за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 35/08) е предвидено: „Ако Врховниот суд 
утврди повреда на правото на судење во разумен рок со решението,....... и ќе 
досуди правичен надоместок за подносителот на барањето заради повреда на 
неговото право на судење во разумен рок.“  
 
            Врховниот суд на РМ во согласност со цитираната законска одредба, 
заради утврдената повреда на правото на судење во разумен рок на подносителот 
му досуди правичен надоместок во износ од 62.000,00 денари. При утврдување на 
висината на надоместокот ги зема предвид околностите на конкретниот предмет, 
притоа, водејќи сметка за судската практика на Европскиот суд за човекови права 
во предметите против РМ.  
 
            Поради наведеното во согласност со членот 36 од Законот за судовите, 
следуваше да се одлучи како во изреката на решението. 
  

(Решение на Врховен суd на РМ, PСРР. бр. 9/2008) 
 

* * * 
 



 201

142. Должината на кривичната постапка која се водела по супсидијарниот 
обвинителен предлог на подносителот на барањето за заштита на правото на 
судење во разумен рок, која траела повеќе од пет и пол години и сè уште не е 
завршена, а не се работи за сложен предмет, е неразумна, па судскиот буџет 
на РМ е задолжен на приватниот тужител да му исплати правичен надоместок 
од 31.000,00 денари и 5.880,00 денари трошоци во постапката, во рок од три 
месеци. 
 

Од образложението 
 

Подносителот на барањето Д.П.П.И. д.о.о. од С. преку својот 
полномошник до Врховниот суд на РМ на 20. 1. 2009 година, поднесе барање во 
смисла на членот 36 ставот 1 од Законот за судовите, со наводи за сторена 
повреда на правото на судење во разумен рок во постапката по предметот К. бр. 
211/03 пред Основниот суд Скопје I – Скопје, која пред судот е започната на 7. 2. 
2003 година и сè уште не е завршена, поради што поднесе изјава за побарување 
правичен надоместок во износ од 5.000 евра во денарска противвредност, како и 
барање за надоместок на трошоците по оваа постапка.  

 
 Врховниот суд на РМ во постапката за утврдување на повреда на правото 
на судење во разумен рок одлучуваше врз основа на Законот за судовите, Законот 
за кривичната постапка и во согласност со правилата и принципите утврдени со 
Конвенција за заштита на човековите права и основните слободи, тргнувајќи од 
судската практика на Европскиот суд за човекови права, при што најде дека: 
 

Барањето за заштита на правото на судење во разумен рок ги 
исполнува критериумите утврдени во членот 36 ставовите 2 и 3 од Законот за 
судовите и истото е основано.  

 
Врховниот суд на РМ оцената за разумноста на периодот на траење на 

кривичната постапка ја заснова на следниве критериуми: сложеноста на 
предметот, однесувањето на странките во постапката и однесувањето на судот кој 
постапувал по предметот. 
  

I. Во конкретниот кривичен предмет постапката започнала на 7. 11. 2001 
година кога оштетениот до Основното јавно обвинителство поднел кривична 
пријава против обвинетиот. Во правно - релевантниот период и тоа сметано од 
денот на поднесената кривична пријава, па сè до денот на одлучување по 
поднесеното барање за заштита на правото на судење во разумен рок кривичната 
постапка трае пет години, шест месеци и дваесет и шест дена и истата сè уште е 
во тек. 
  

II. Однесувањето на судот кој постапувал по предметот. 
  
           По поднесениот супсидијарен обвинителен акт до оваа фаза на постапката 
судот закажал вкупно триесет и четири претреси, но само седум претреси биле 
одржани. Имено, по одржани четири претреси била донесена првостепената 
пресуда со која обвинетиот бил ослободен од обвинението, а во повторената 
постапка, после укинувањето на оваа пресуда од страна на Апелациониот суд од 
закажаните дваесет, судот успеал да обезбеди претпоставки за одржување на 
само три претреси. Сите останати претреси биле одложувани од најразлични 
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причини. За одбележување е што вкупно дванаесет претреси се одложени поради 
тоа што обвинетиот не бил присутен на главниот претрес, а дури пет претреси 
биле одложувани на барање на обвинетиот заради присуство на бранител кое 
барање судот го уважувал иако одбраната за кривичните дела за кои бил обвинет 
не била задолжителна. Исто така, одредена неактивност се бележи и околу 
закажување на првиот главен претрес бидејќи од 7. 3. 2003 година, кога во судот 
бил доставен супсидијарниот обвинителен акт до 28. 11. 2003 година, кога бил 
закажан првиот главен претрес изминале седум месеци и дваесет и еден ден. За 
целото времетраење на постапката во случаите кога постоеле претпоставки за 
одржување на претресот, судот иако имал законски претпоставки претресите ги 
одложувал безусловно прифаќајќи ги сите барања на обвинетиот истакнати во таа 
смисла. Со тоа судот постапката ја водел спротивно на начелото на ефикасно 
постапување. 
             

III. Однесувањето на странките во постапката 
  
            Подносителот на барањето во наведениот период со своето однесување не 
придонел за должината на судската постапка затоа што неговиот полномошник 
бил присутен на сите закажани претреси.  
 

Од друга страна, пак, обвинетиот и неговите бранители ги искористиле сите 
можности и барале одлагање на претресите од најразлични причини, кое судот го 
уважувал иако имал законски можности таквите барања да ги одбие без притоа да 
ги повреди процесните права на обвинетиот во постапката. Судот укажува дека 
искористувањето на процесните овластувања на странките не може да им се 
припише како придонес во должината на постапката, но тоа само во случај кога 
овие овластувања се користат заради остварување на правата кои им се 
гарантираат во постапката, а не и кога тие се користат за да се предизвика 
одлагање на постапката. Во тие случаи судот кој управува со постапката е должен 
на странките да им ја оневозможи таквата злоупотреба на процесните 
овластувања што не е случај во конкретната постапка, што, пак, од своја страна 
предизвикало нејзино неразумно долго траење. 

  
IV. Сложеноста на предметот 

  
            Врховниот суд на РМ утврдил дека во конкретниот случај не се работи за 
сложен кривично - правен предмет.  
  
 Pовреdа на pравоtо на суdење во разумен роk 
  
            Врховниот суд на РМ утврди дека судовите, пред сè, Основниот суд Скопје I 
- Скопје, постапката не ја засновал на начелото за судење во разумен рок и го 
повредил правото на подносителот гарантирано во членот 6 ставот 2 од Законот 
за судовите и членот 6 ставот 1 од Конвенцијата за заштита на човековите права и 
основните слободи.  
             

Врховниот суд на РМ при оцената на разумноста на траењето на 
кривичната постапка ја имаше предвид и судската практика на Европскиот суд за 
човекови права по ова прашање, па поаѓајќи од истата оцени дека во овој кривичен 
предмет должината на постапката до оваа фаза на одлучувањето била 
прекумерна како резултат на бројните одложувања и истата не го задоволува 
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барањето на „разумен рок“ во согласност со Конвенцијата за заштита на 
човековите права и основните слободи.  
  
Pравичен наdомесtоk 
  
           Во согласност со членот 36 ставот 5 од Законот за судовите, ако Врховниот 
суд утврди повреда на правото на судење во разумен рок со решението ќе 
определи рок во којшто судот, пред кого постапката е во тек, мора да одлучи за 
правото, обврската или кривичната одговорност на подносителот на барањето и ќе 
досуди правичен надоместок за подносителот на барањето заради повреда на 
неговото право на судење во разумен рок.  
 
            Врховниот суд на РМ во согласност со цитираната законска одредба, го 
задолжи Основниот суд Скопје I - Скопје, во рок од три месеци по правосилноста 
на ова решение да донесе одлука по предметот К. бр. 211/03 по поднесениот 
супсидијарен обвинителен акт на оштетениот како тужител, а заради утврдената 
повреда на правото на судење во разумен рок на подносителот му досуди 
правичен надоместок во износ од 31.000,00 денари. При утврдување на висината 
на надоместокот ги зема предвид околностите на конкретниот предмет, притоа 
водејќи сметка за судската практика на Европскиот суд за човекови права во 
предметите против РМ.  
 
           Во согласност со судската практика на Европскиот суд за човекови права 
подносителот на барањето за заштита на правото на судење во разумен рок има 
право на надоместок на трошоците, само доколку се утврди дека истите биле 
навистина направени и неопходни и биле разумни по обем (види Editions Plon v. 
France, бр. 58148/00, ставот 64, ECHR 2004 - IV). Подносителот побара надоместок 
на трошоци во вкупен износ од 5.880,00 денари и тоа 4.680,00 денари за состав на 
барањето од страна на полномошник - адвокат и 1.300,00 денари за состав на 
полномошно одмерени во согласност со тарифата за награда и надоместок на 
трошоците за работа на адвокатите - пречистен текст („Службен весник на РМ“ бр. 
20/05). Судот наоѓајќи дека истите се оправдани на подносителот му досуди и 
надоместок на трошоците во постапката по поднесеното барање за заштита на 
правото на судење во разумен рок.  
 
           Поради наведеното во согласност со членот 36 од Законот за судовите, 
следуваше да се одлучи како во изреката на решението. 
  

(Решение на Врховен суd на РМ, PСРР. бр. 12/2009) 
 

* * * 
 
143. Исполнети се претпоставките за уважување на барањето на оштетениот 
за заштита на правото за судење во разумен рок во случај кога за целото 
времетраење на кривичната постапка од 12 години, дури и кога судот имал 
законски можности да обезбеди претпоставки за одржување на претресот, не 
го сторил тоа, а со неговиот неефикасен и неажурен однос придонел кон 
одолговлекување на постапката на тој начин што претресите ги одложувал 
безусловно прифаќајќи дека поради неприсуство на обвинетите не се 
исполнети претпоставките за одржување на претресите, при што единствено 
што направил судот за да го обезбеди нивното присуство се наредбите за 
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стражарно приведување на обвинетиот кои очигледно не биле спроведувани 
од надлежните органи за внатрешни работи, а првостепениот суд не презел 
дејствија да ја ажурира постапката и не ја искористил можноста на 
обвинетите да им се суди во отсуство, а дури и претресите на кои 
обвинетите присуствувале судот ги одлагал поради отсуство на нивните 
бранители, а притоа не бил направен ниту еден обид одбраната на 
обвинетите во овие случаи да се обезбеди со искористување на законската 
можност судот да им постави бранители по службена должност, поради што 
судскиот буџет на РМ е задолжен на оштетениот да му исплати 124.000,00 
денари во рок од три месеци. 
  

Од образложението 
  

Подносителот на барањето Н. М. од С., преку својот полномошник С. П. 
адвокат од С. до Врховниот суд на РМ на 14. 5. 2009 година поднесе барање во 
смисла на членот 36 ставот 1 од Законот за судовите, со наводи за сторена 
повреда на правото на судење во разумен рок во постапката по предметот К. бр. 
111/98 пред Основниот суд Струмица која траела дванаесет години и била 
правосилно завршена со пресуда со која обвинетите биле ослободени од 
обвинението, поради што на име правичен надоместок побара надоместок на 
трошоците по постапката во износ од 101.400,00 денари и надоместок на 
оштетното побарување во износ од 8.000,00 евра во денарска противвредност. 

 
Барањето за заштита на правото на судење во разумен рок ги 

исполнува критериумите утврдени во членот 36 ставовите 2 и 3 од Законот за 
судовите и истото е основано.  

 
Врховниот суд на РМ оцената за разумноста на периодот на траење на 

кривичната постапка ја заснова на следниве критериуми: сложеноста на 
предметот, однесувањето на странките во постапката и однесувањето на судот кој 
постапувал по предметот.  

 
I. Во конкретниот кривичен предмет постапката започнала на 24. 3. 1997 

година кога оштетениот до Основното јавно обвинителство Струмица поднел 
кривична пријава против двајца обвинети и истата завршила на 21. 4. 2009 година 
кога полномошникот на оштетениот ја примил второстепената пресуда од 3.3.2009 
година.  

 
Периодот кој потпаѓа под временската надлежност на Конвенцијата 

започнува на 10. 4. 1997 година, кога влегува во сила признавањето на правото на 
индивидуална жалба од страна на РМ (види Dika v. Republic of Macedonia, бр. 
13270/02, ставот 51, мај 2007 година и референците цитирани од истата). При 
процената на разумноста на периодот кој изминал по тој датум, мора да се води 
сметка за стадиумот на постапката на 10. 4. 1997 година (види Milosevic v. Republic 
of Macedonia, бр. 150056/02, ставот 21, 20. 4. 2006 година, Styranowski v. Poland, 
бр. 28616/95, ставот 46, ECHR 1998-VIII, Foti and others v. Italy, пресуда од 10. 12. 
1982 година, Серија А, бр. 56, стр.18, ставот 53). Во оваа смисла, во периодот на 
влегување во сила на Конвенцијата во РМ постапката траела осумнаесет дена. 
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Во правно - релевантниот период кој потпаѓа под надлежност на 
Конвенцијата, кривичната постапка траела дванаесет години и десет дена 
или вкупно постапката траела дванаесет години и дваесет и осум дена. 
            

По поднесениот обвинителен акт кој во судот бил поднесен на 5. 3. 1998 
година до правосилното окончување на постапката првостепениот суд закажал 
вкупно четириесет и еден претрес, од кои само за два успеал да обезбеди 
претпоставки за одржување на претресот и тоа на 12. 5. 2003 година по кој била 
донесена и објавена првата првостепена одлука и на 21. 4. 2008 година по кој била 
донесена и објавена втората првостепена одлука.  

 
Сите останати закажани претреси се одлагани од најразлични причини, а во 

најголем број случаи поради тоа што обвинетите не биле присутни на главниот 
претрес иако во повеќе наврати за да го обезбеди нивното присуство судот 
издавал наредби за стражарно приведување кои не била спроведувани од страна 
на надлежните органи за внатрешни работи. На 8. 6. 1998 година до Основниот суд 
Куманово била упатена замолница за доставување покана за главен претрес за 
обвинетиот А.Р. по која, исто така, не било постапено.  

 
Исто така, во повеќе наврати главниот претрес бил одлаган на неодредено 

време и тоа претресите од 9. 9. 1998 година., 17. 1. 1999 година и 18. 2. 1999 
година, последователно биле одлагани на неодредено време, до што дошло како 
резултат на неможноста судот да го обезбеди присуството на обвинетите на 
главниот претрес. За одбележување е дека наредби за стражарно приведување 
биле давани единствено за обвинетиот А. Р. а не и за обвинетиот Д. Г. за кој ваква 
наредба била издадена единствено на претресот од 15. 12. 1999 година, откако по 
распишана потерница обвинетиот А. Р. се јавил на претресот кој бил одложен 
поради отсуство на второобвинетиот Д. Г. На 15. 12. 1999 година судот се обратил 
до УВР Куманово со барање по оперативен пат да се провери достапноста на 
обвинетиот Д. Г.. Поради неприсуство на обвинетиот Д. Г. бил одложен и 
претресот од 17. 1. 2000 година за кој не било постапено по наредбата од судот за 
стражарно приведување. Единствено на претресите од 19. 4. 2000 година и од 25. 
5. 2000 година и двајцата обвинети се јавиле на претресот, но истиот бил одложен 
поради отсуство на нивните бранители иако судот имал законска можност на 
обвинетите да им постави бранители по службена должност, но не се ни обидел да 
го стори тоа, по што наредните претреси се одлагани поради неприсуство на 
обвинетите. Па иако на претресите од 22. 6. 2000 и 12. 10. 2000 година се јавил 
обвинетиот Д. Г., сепак, тие биле одлагани поради отсуство на обвинетиот А. Р. кој 
и понатаму не бил стражарно приведуван и покрај наредбата на судот.  

 
Поради неможост да го обезбеди присуството на обвинетите и претресот од 

17. 4. 2001 година бил одложен на неодредено време, а потоа и наредните 
претреси биле одлагани не само поради неприсуство на обвинетите, туку на 
истите не се јавувале ниту застапникот на обвинението, ниту полномошникот на 
оштетениот, ниту сведоците, па тоа се причините за одлагање на претресите од 5. 
9. 2001 година и 5. 10. 2001 година кој бил одложен на неодредено време и 
повторно закажан за 10. 3. 2003 година после една година, пет месеци и пет дена 
за кој период судот воопшто не постапувал по предметот. Но и овој претрес бил 
одложен затоа што никој од повиканите лица освен обвинетите не бил присутен на 
претресот, по што обвинетите продолжиле со своето недоаѓање на закажаните 
претреси сè до претресот од 12. 5. 2003 година кога конечно судот успеал да 
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обезбеди претпоставки за одржување на претресот, ги извел предложените 
докази, и ја завршил доказната постапка, по што на 14. 4. 2003 година била 
објавена пресудата со која обвинетите биле ослободени од обвинението. 

 
           Апелациониот суд Штип ја укинал донесената ослободителна пресуда и на 
првостепениот суд му дал упатства за правилно утврдување на фактичката 
состојба по однос на одредени решителни факти од значење за постоење на 
кривичното дело кое на обвинетите им се става на товар. Постапувајќи според 
укажувањата на второстепениот суд, првостепениот суд закажал вкупно тринаесет 
претреси на кои, исто така, обвинетите претежно не се јавувале, иако повторно 
судот од органите за внатрешни работи барал нивно приведување. Конечно, судот 
побарал известување за достапност на органите на прогонот за обвинетиот Д. Г., 
па на 14. 11. 2005 година од страна на СВР - Куманово бил известен дека овој 
обвинет не е достапен на органите за прогон, но и покрај тоа судот не ја 
искористил законската можност на овој обвинет да му се суди во негово отсуство.  
 

Долг временски период на непостапување на судот се бележи после 
одлагањето на претресот од 19. 9. 2005 година кој бил одложен за неодреден 
датум, а наредниот претрес бил закажан за 23. 4. 2007 година за кој период на 
неактивност од една година, седум месеци и четири дена единствено што 
направил судот е тоа што од ГУВР Скопје на 28. 11. 2005 година побарал адреса 
на живење на обвинетиот А.Р. и еден сведок на чие непосредно сослушување 
укажал второстепениот суд. Адреса за истиот сведок била побарана и повторно на 
9. 7. 2006 година.  

 
Но и покрај долготрајната неактивност забележана претходно, повторно и 

претресот од 23. 4. 2007 година бил одложен за неодреден датум. Неприсуството 
на бранителите е причина за одлагање на претресот од 18. 9. 2007 година, а 
поради неприсуство на обвинетите бил одложен и претресот од 22. 1. 2007 година, 
како и наредните од 28. 12. 2007 година, од 18. 1. 2008 година и од 28. 3. 2008 
година. Претпоставки за одржување на главниот претрес биле обезбедени за 
претресот од 21. 4. 2008 година, кој бил одржан, била спроведена доказната 
постапка и истиот бил завршен. Пресудата со која обвинетите се огласени за 
виновни за кривичното дело кое им се става на товар е јавно објавена на 22. 4. 
2008 година.  

 
            Меѓутоа Апелациониот суд Штип, одлучувајќи по изјавените жалби од 
страна на обвинетите осудителната пресуда ја преиначил на начин што донел 
пресуда со која против обвинетите врз основа на членот 341 ставот 1 точка 6 од 
ЗКП се одбива обвинението за кривично дело Измама од членот 247 ставот 3 в.в. 
со ставот 1 в.в. со членот 22 од КЗ бидејќи настапила апсолутна застареност на 
кривичното гонење во согласност со членот 107 ставот 1 точка 4 в.в. со членот 108 
ставот 1 точка 6 од КЗ.  
 
            Врз основа на погоренаведеното произлегува дека за целото времетраење 
на постапката дури и кога судот имал законски можности да обезбеди 
претпоставки за одржување на претресот, тоа не го сторил, а со неговиот 
неефикасен и неажурен однос придонел кон одолговлекување на постапката на тој 
начин што претресите ги одложувал безусловно прифаќајќи дека поради 
неприсуство на обвинетите не се исполнети претпоставките за одржување на 
претресите, при што единствено што направил судот за да го обезбеди нивното 
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присуство се наредбите за стражарно приведување кои ги издавал претежно за 
првообвинетиот А. Р. кои очигледно не биле спроведувани од надлежните органи 
за внатрешни работи. Првостепениот суд не презел дејствија да ја ажурира 
постапката и не ја искористил можноста на обвинетите да им се суди во отсуство, 
ниту, пак, ги искористил сите законски можности за да го обезбеди нивното 
присуство на главниот претрес. Исто така, дури и претресите на кои обвинетите 
присуствувале судот ги одлагал поради отсуство на нивните бранители, а притоа 
не бил направен ниту еден обид одбраната на обвинетите, во овие случаи, да се 
обезбеди со искористување на законската можност судот да им постави бранители 
по службена должност. Со тоа судот постапката ја водел спротивно на начелото на 
ефикасно постапување што довело до нејзино прекумерно траење.   
        
            Врховниот суд на РМ утврди дека во конкретниот случај не се работи за 
сложен кривично - правен предмет.       
   
            Врховниот суд на РМ утврди дека судовите, пред сè, Основниот суд 
Струмица, постапката не ја засновал на начелото за судење во разумен рок и го 
повредил правото на подносителот гарантирано во членот 6 ставот 2 од Законот 
за судовите и членот 6 ставот 1 од Конвенцијата за заштита на човековите права и 
основните слободи.  
 
           Врховниот суд на РМ при оцената на разумноста на траењето на кривичната 
постапка ја имаше предвид и судската практика на Европскиот суд за човекови 
права по ова прашање, па поаѓајќи од истата оцени дека во овој кривичен предмет 
должината на постапката била прекумерна како резултат на бројните одложувања 
и истата не го задоволува барањето на „разумен рок“ во согласност со 
Конвенцијата за заштита на човековите права и основните слободи.   
 
           Во согласност со членот 36 ставот 5 од Законот за судовите, ако Врховниот 
суд утврди повреда на правото на судење во разумен рок со решението ќе 
определи рок во којшто судот, пред кого постапката е во тек, мора да одлучи за 
правото, обврската или кривичната одговорност на подносителот на барањето и ќе 
досуди правичен надоместок за подносителот на барањето заради повреда на 
неговото право на судење во разумен рок. 
 
            Врховниот суд на РМ во согласност со цитираната законска одредба, 
заради утврдената повреда на правото на судење во разумен рок на подносителот 
му досуди правичен надоместок во износ од 124.000,00 денари. При утврдување 
на висината на надоместокот ги зема предвид околностите на конкретниот 
предмет, притоа водејќи сметка за судската практика на Европскиот суд за 
човекови права во предметите против РМ. 
 
            Поради наведеното во согласност со членот 36 од Законот за судовите, 
следуваше да се одлучи како во изреката на решението. 
  

(Решение на Врховен суd на РМ, PСРР. бр. 149/2009) 
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4. ВО ГРАЃАНСКО - ПРАВНА ОБЛАСТ 
 
 
144. Должината на парничната постапка која траела повеќе од девет години е 
неразумна, но поради тоа што и странките придонеле за нејзиното 
одолговлекување, судскиот буџет на РМ е задолжен на тужителот да му 
исплати 18.390, денари. 
  

Од образложението 
 
            Подносителот на барањето А. Н. од С. на 5. 11. 2007 година поднесе 
барање за заштита на правото на судење во разумен рок, со образложение дека 
постапката по предметот на Основниот суд Кочани П. бр. 16/98, траела долго 
време, односно десет години и девет месеци, иако се работело за предмет кој не 
бил сложен.  
 

Врховниот суд на РМ врз основа на утврдените факти, наводите во 
барањето и списите по предметот, најде дека:  

 
Барањето за заштита на правото на судење во разумен рок е навремено, 

дозволено и основано. 
  
Судовите правосилно ја завршиле постапката на ден 13. 9. 2007 година, со 

пресуда на Апелациониот суд Штип која до подносителот на барањето е доставена 
на 22. 10. 2007 година, а подносителот барањето за заштита на судење во разумен 
рок го поднел на 5. 11. 2007 година. Судот утврдил дека барањето е поднесено од 
овластена странка во спорот, во со законот пропишан рок од шест месеци, 
сметано од правосилноста на пресудата, заради што истото е дозволено. 

 
Врховниот суд на РМ констатира дека постапката по предметот П. бр. 16/98 

на Основниот суд Кочани, од поднесување на тужбата 12. 1. 1998 година до 
донесување на второстепената одлука со која правосилно е завршена постапката 
на 13. 9. 2007 година, траела девет години и осум месеци, при што се одржани 
дваесет и пет рочишта и се смета дека парничната постапка траела долго, со што 
е повредено правото на судење во разумен рок. 

   
Предметот на спорот помеѓу странките е утврдување на сопственост по 

основ на купопродажба на недвижен имот за кој бил составен писмен договор кој 
не бил реализиран, односно потписите останале неоверени од надлежен орган, 
како што е предвидено во ЗОО и имотот, предмет на договорот, не бил предаден 
во владение на купувачот и не е извршена промена во јавните книги, за кои факти 
биле предложени докази и можеле да бидат утврдени во разумни рокови, заради 
што Врховниот суд на РМ наоѓа дека не се работи за сложен предмет.  

 
За долгото траење на постапката најголем придонес имаат странките во 

предметот, преку неоправдано одложување на расправите, при што од вкупно 
одржаните рочишта, тужителот барал одлагање на осум рочишта во периодот од 
30. 11. 2001 година до 22. 11. 2006 година. Исто така, тужениот во парничниот 
предмет барал одлагање на четири рочишта, со кое одлагање за дел од нив се 
согласил и тужителот. Од ова произлегува дека подносителот на барањето со 
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своето однесување пред судот придонел за повреда на правото на судење во 
разумен рок. Секако дека и тужениот дал свој придонес во неразумно долгото 
траење на постапката. Но, пропуст е и на судот што прифатил одлагање на 
расправите за кои според одредбите од ЗПП, имало услови за нивно одржување. 

  
По однос на барањето на подносителот да му се досуди правичен 

надоместок за тужителот, поради долгото траење на постапката, судот му 
досудува износ од 18.390,00 денари. Тужителот со барањето не назначил износ кој 
го побарува, па имајќи предвид дека тој во постапката по предметот П. бр. 16/98 на 
Основниот суд Кочани, придонел за неоправдано одложување на расправите, а 
со тоа и постапката да трае долго, при што од вкупно одржаните дваесет и пет 
рочишта, тој барал одлагање на осум рочишта како што тоа е детаљно изнесено 
погоре, па судот смета дека досудениот износ од 18.390,00 денари претставува 
правичен надоместок во однос на повреденото право на судење во разумен рок.  

 
 Од овие причини, во согласност со членовите 35 и 36 од Законот за 

судовите, во согласност со членот 6 ставовите 1 и 41 од Европската конвенција за 
човекови права и основни слободи, а имајќи ја предвид и практиката на 
Европскиот суд за човекови права, одлучи како во изреката на решението. 
  

(Решение на Врховен суd на РМ, PСРР. бр. 19/08) 
 

* * * 
 
145. Врховниот суд на РМ основано го отфрлил барањето за заштита на 
правото на судење во разумен рок во случај кога, поради неактивност на 
тужителот кој со тужбата побарал дозволување на привремена мерка, 
надлежниот основен суд донел решение по предлогот за привремена мерка 
дури по правосилноста на пресудата со која парницата е завршена, а после 
истекот на девет години од неговото поднесување. 
 

Од образложението 
 
             Врховниот суд на РМ со решение ПСРР. бр. 31/08 од 28. 5. 2008 година, 
барањето на Л. Н. од Ш. за заштита на правото на судење во разумен рок, по 
предметот на Основниот суд Штип Р. бр. 213/98, затоа што од моментот на 
поднесувањето на предлогот за издавање на привремена мерка, до денот на 
закажувањето на рочиштето за нејзино разгледување и одлучување 
поминале девет години, па е изгубена целисходноста на времената мерка, го 
отфрлил како недозволено.  
 
          Против ова решение барателот вложил жалба поради: суштетствена 
повреда на одредбите на парничната постапка, погрешно и нецелосно утврдена 
фактичка состојба и погрешна примена на материјалното право, со предлог, 
жалбата да се усвои, решението ПСРР. бр. 31/08 од 28. 5. 2008 година, да се укине 
и предметот да се врати на повторно разгледување и одлучување пред 
првостепениот совет или жалбата да се уважи и на жалителот да му се досуди 
праведен надоместок заради претрпена штета поради повреда на правото на 
судење во разумен рок.   
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           Врховниот суд на РМ, по проучување на списите на предметот и наводите 
од жалбата, во согласност со членот 36-а, ставот 3 од Законот за изменување и 
дополнување на Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 35/2008), најде 
дека : 
  

 Жалбата е неоснована. 
  

          Неосновани се жалбените наводи за сторена суштествена повреда на 
одредбите од парничната постапка, поточно дека решението е нејасно, 
неразбирливо и во него не се наведени причините за решителните факти. Ова, од 
причина што решението е јасно и разбирливо, со доволно образложени причини за 
решителните факти при одлучувањето, па како такво со сигурност може да се 
испита.  
 
            Првостепениот совет на Врховниот суд на РМ, со побиваното решение, 
барањето за заштита на правото на судење во разумен рок, по предметот на 
Основниот суд Штип Р. бр. 213/98 го отфрлил како недозволено и заклучил дека 
барателката нема заштита на правото на судење во разумен рок, затоа што 
поднела барање по истекот на шест месеци од денот на правосилноста на 
одлуката, а во согласност со членот 36 ставот 1 од Законот за судовите, странката 
која смета дека надлежниот суд го повредил правото на судење во разумен рок, 
има право да поднесе барање за заштита на правото до Врховниот суд на РМ, а 
според ставот 2 од овој член, барањето странката може да го поднесе во текот на 
постапувањето на домашните судови, а најдоцна шест месеци сметано од денот 
на правосилноста на одлуката. Ова, ако се има предвид дека барателката во 
постапка поведена по тужба за утврдување право на сопственост, со цел, да го 
обезбеди  тужбеното барање поднела предлог за обезбедување парично 
побарување, кој предлог е заведен пред Основниот суд Штип под Р. бр. 213/98, 
додека пред истиот суд по главната правна работа се водел предмет П. бр. 379/95, 
во кој сè до завршување на постапката и правосилноста на пресудата, 
барателката- странката не побарала да се одлучи по предлогот за привремена 
мерка во смисла на членот 325 ставот 1, во врска со членот 333 од ЗПП, а советот 
утврдил дека пресудата со која е одлучено по главната работа станала 
правосилна со пресуда Гж. бр. 772/99 од 28. 5. 1999 година.   
 
           По предлогот за привремена мерка Основниот суд Штип одлучил со 
решение Р. бр. 213/98 од 3. 4. 2007 година и предлогот за издавање на 
привремена мерка го одбил како неоснован. Барателката против ова решение 
истакнала жалба која Апелациониот суд Штип со решение Гж. бр. 1018/2007 
година од 3. 7. 2007 година ја одбил како неоснована. Оттука, со оглед на тоа дека 
привремената мерка е ограничена со рок од петнаесет дена, сметано од 
правосилноста на пресудата првостепениот совет на Врховниот суд на РМ 
заклучил дека станува збор и за неосновано барање за заштита на правото на 
судење во разумен рок. 
 

По наоѓање на жалбениот совет на Врховниот суд на РМ, заклучокот на 
првостепениот совет за недозволеност на барањето за заштита на правото на 
судење во разумен рок и за неоснованоста на истото барање, сe правилни и на 
закон засновани. Ова, поради фактот што пред Основниот суд Штип по главната 
правна работа тужителката водела предмет П. бр. 379/95, во кој сè до 
завршување на постапката и правосилноста на пресудата, барателката како 
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странка не побарала да се одлучи и по предлогот за привремена мерка во смисла 
на членот 325 ставот 1, во врска со членот 333 од ЗПП („Службен весник на РМ“ 
бр. 33/98) според кој, ако судот пропуштил да одлучи за сите барања за кои мора 
да се одлучи со пресудата или пропуштил да одлучи за дел од барањето, 
странката може во рок од петнаесет дена од приемот на пресудата да му 
предложи на парничниот суд да се изврши дополнување на пресудата.   

 
          Несомнено, за судот не може да стане збор дека во судската постапка по 
правната работа на тужителката, вклучувајќи го и одлучувањето по предлогот за 
времена мерка нема повреда на правото на судење на разумен рок. Тужителката 
имала можност да истакне правен лек и да бара дополнување на пресудата со 
одлука и по предлогот за времена мерка, но тоа не го сторила. Од друга страна, 
целта на времената мерка, која на странките процесно им ја овозможуваат 
законите во РМ не е цел сама за себе, туку, единствено, привремено да се 
заштитат нејзините права од штета која не би можела да се надомести и трае 
ограничено од денот кога судот ќе ја усвои до правосилното завршување по 
предметот на спорот, а најмногу петнаесет дена по правосилноста на пресудата и 
доколку предлогот за привремена мерка е поднесен вон тужбата, како што е тоа во 
случајот, предлогот мора да биде засилен и со тужбата и тужбеното барање.  
 
            Судот ги ценеше и останатите наводи истакнати во жалбата, но најде дека 
тие се без влијание по одлуката.  
 
             Поради изнесеното Судот одлучи како во изреката на решението во 
согласност со членот 35 ставот 1 од Законот за судовите („Службен весник на 
Република Мaкедонија“ бр. 58/2006) и членот 36-а ставот 3 од Законот за 
изменување и дополнување на Законот за судовите.  

  
(Решение на Врховен суd на РМ, PСРРЖ. бр. 2/2008) 

 
* * * 

 
146. Иако тужителот - подносител на барањето за заштита на правото на 
судење во разумен рок со своето однесување пред судот придонел 
парничната постапка да трае околу единаесет години, а ги злоупотребувал и 
правата предвидени со ЗПП, па и тужениот придонел во неразумното долго 
траење на постапката со неговото отсуство, пропуст е и на судот што 
прифаќал одлагање на рочиштата и не ги искористувал овластувањата од 
ЗПП и прифаќал одлагање и кога имало услови за нивно одржување, 
Врховниот суд на РМ смета дека досудувањето на износ од 20.000,00 денари 
на товар на судскиот буџет, претставува правичен надоместок во однос на 
повреденото право на судење во разумен рок. 
 

Од образложението 
  
            Подносителот на барањето З. И. од Б., на 30. 12. 2008 година, до Врховниот 
суд на РМ поднесе барање за заштита на правото на судење во разумен рок, во 
кое наведува дека постапката по предметот претходно заведен пред Основниот 
суд Скопје I - Скопје под П. бр. 1721/98, подоцна заведен пред Основниот суд 
Скопје II - Скопје под П. бр. 2121/07, траела долго, односно од поднесување на 
тужбата 1997 година до правосилноста на одлуката поминале десет години. 
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Поради тоа смета дека било повредено правото на судење во разумен рок и бара 
да му се досуди паричен надоместок за повреда на правото на судење во разумен 
рок во износ од 350.000,00 денари.  
  

Врховниот суд на РМ постапувајќи по барањето за заштита на правото на 
судење во разумен рок, во смисла на членовите 35 и 36 од Законот за судовите 
(„Службен весник на РМ“ бр. 58/2006 и бр. 35/2008), членот 6 ставот 1 од 
Европската конвенција за заштита на човековите права и основните слободи, со 
писмо на ден 20. 1. 2009 година до Основниот суд Скопје II - Скопје ги побара 
списите по предметот П. бр. 2121/07. Со писмо ПСРР. бр. 106/2008 од 20. 1. 2009 
година, до Државното правобранителство на РМ судот побара изјаснување по 
предметот во смисла на барањето на странката за досудување на паричен 
надоместок, па врз основа на утврдените факти, наводите во барањето и списите 
по предметот, најде дека: 

  
Барањето за заштита на правото на судење во разумен рок е навремено, 

допуштено и основано.  
 
Врховниот суд на РМ констатира дека постапката по предметот П. бр. 

2121/07 на Основниот суд Скопје II - Скопје, (претходно заведен во Основниот суд 
Берово под П. бр. 195/97), а поради одлука за месна ненадлежност е преземен од 
Основниот суд Скопје I - Скопје и заведен под П. бр. 1721/98), од поднесување на 
тужбата на 9.9. 1997 година до донесување на второстепена одлука со која 
правосилно е завршена постапката на 9. 7. 2008 година, траела десет години и 
десет месеци, при што биле одржани триесет и четири рочишта и се смета дека 
парничната постапка траела долго, со што е повредено правото на судење во 
разумен рок.  

 
Предметот на спорот помеѓу странките е исполнување на устен договор за 

купопродажба на полуприколка за ТМВ и се барало доплата на цена. Во текот на 
постапката се утврдувала реализацијата на договорот, односно колку било 
платено и колку останала обврска за доплата, со оглед на усмениот договор на 
странките во текот на постапката биле предлагани и изведувани повеќе докази, 
биле изведувани докази со сослушување на сведоци како и на странките, заради 
што Врховниот суд на РМ наоѓа дека нејасните и непрецизни договорени права и 
обврски на странките во усмениот договор, ја усложниле постапката за утврдување 
на правно-релевантните факти за донесување на законита одлука во овој спор. 

 
 За долгото траење на постапката врз основа на списите судот најде дека 

голем придонес имаат странките во предметот. Судот, рочиштата ги закажувал во 
краток период, на рочиштата биле изведувани многубројни докази со сослушување 
на сведоци и странки, како и изведување на писмени докази. Во текот на 
постапката странките уредно не се јавувале пред судот, иако биле уредно 
поканети, со што придонеле за должината на постапката. Поради отсуство на 
тужителот кој бил уредно викан, биле донесени две решенија во смисла на членот 
201 ставот 4 од ЗПП, односно дека тужбата се смета за повлечена. Повеќе 
рочишта биле одлагани иако биле исполнети условите за одржување. Судот наоѓа 
дека тужителите и тужениот во таа постапка придонеле за одолговлекување на 
постапката и тоа тужителот отсуствувал или барал одлагање на вкупно десет 
рочишта, а тужениот во таа постапка отсуствувал или барал одлагање на вкупно 
тринаесет рочишта. Од ова произлегува дека подносителот на барањето со своето 
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однесување пред судот придонел за повреда на правото на судење во разумен 
рок, а ги злоупотребувал правата предвидени со ЗПП. Секако, и тужениот 
придонел во неразумното долго траење на постапката со неговото отсуство. Но, 
пропуст е и на судот што прифаќал одлагање на рочиштата и не ги искористувал 
овластувањата од ЗПП и прифаќал одлагање и кога имало услови за нивно 
одржување.   

 
По однос на барањето на подносителот да му се досуди правичен 

надоместок, поради долгото траење на постапката, судот го имаше предвид 
фактот дека подносителот на барањето како странка во постапката поведена по 
тужба за исполнување на договорот за купопродажба на приколка и доплата на 
цена, придонел за одолговлекувањето на постапката со своето однесување, 
поради што, судот сметал дека досудениот износ од 20.000,00 денари, 
претставува правичен надоместок во однос на повреденото право на судење во 
разумен рок.  

 
Од овие причини, во согласност со членовите 35 и 36 од Законот за 

судовите и во согласност со членот 6 ставот 1 и членот 41 од Европската 
конвенција за човековите права и основните слободи, а имајќи ја предвид и 
практиката на Европскиот суд за човекови права, одлучи како во изреката на ова 
решение. 
  

(Решение на Врховен суd на РМ, PСРР. бр. 106/08) 
 

* * * 
 
147. Одолговлекувањето на парничната постапка која и до поднесувањето на 
барањето за заштита на правото на судење во разумен рок трае повеќе од 
дванаесет години и не е завршена, иако се должело на големиот број на 
странки од една и друга страна, потешкотии околу обезбедување уредна 
достава за истите, менување на полномошниците на странките, вклучувајќи 
го фактот дека некои од странките во меѓувреме починале, поради што 
одреден временски период постапката била прекината, како и прашањето 
околу активната легитимација на некои од тужителите, укажува на 
основаност на барањето за заштита на правото на судење во разумен рок, 
поради што судскиот буџет на РМ е задолжен на четворицата тужители да им 
исплати правичен надоместок од по 20.000,00 денари во рок од три месеци. 
  

Од образложението 
 
            Подносителите на барањето преку адвокатско друштво Д. Л. К. и Ц. од С. на 
ден 27. 2. 2009 година поднеле барање за заштита на правото на судење во 
разумен рок. Во барањето е наведено дека им е повредено правото на судење во 
разумен рок во постапката по предметот П. бр. 7002/07 на Основниот суд Скопје II 
- Скопје, со образложение дека постапката трае седумнаесет години и сè уште не е 
завршена.  
   

Врховниот суд на РМ врз основа на утврдените факти, наводите во 
барањето и списите по предметот, најде дека: 
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Барањето за заштита на правото на судење во разумен рок е 
навремено, дозволено и основано. 

 
Врховниот суд на РМ утврди дека постапката по предметот П. бр. 7002/807 

на Основниот суд Скопје II - Скопје, трае повеќе од петнаесет години, односно од 
7. 10. 1992 година, од денот на поднесување на тужбата, до денот на 
одлучувањето по ова барање постапката сè уште не е завршена, односно 
постапката е во фаза на жалба. Притоа, од ратификување на Европската 
конвенција за човековите права и основните слободи во РМ, а тоа е 10. 4. 1997 
година, постапката по предметот П. бр. 7002/07 на Основниот суд Скопје II - 
Скопје, трае дванаесет години, два месеца и петнаесет дена. 

 
Врховниот суд на РМ утврди дека долго траело одлучувањето на 

првостепениот суд по однос на тужбеното и противтужбеното барање на 
странките, односно судот по одржани дваесет и четири рочишта на ден 30. 6. 1998 
година донел пресуда, која тужителите ја примиле на 26. 11. 1998 година, што 
значи дури по пет месеци. Поради пропуст на првостепениот суд при 
доставувањето на пресудата, жалбите и одговорот на жалби до странките, 
Апелациониот суд во два наврата, на 12. 3. 1999 година и на 20. 10. 1999 година 
административно го вратил предметот на судот, за да се отстранат утврдените 
неправилности, што дополнително придонело за одолговлекување на постапката. 
По укинување на предметот, првостепениот суд закажувал рочишта, но имал 
проблеми да обезбеди уредна достава за присутност на странките на рочиштата, 
поради што преземал активности истите да се надминат со предлог до странките 
да постават еден заеднички полномошник. Во периодот од 3. 11. 2000 година до 
31. 5. 2004 година, судот закажал седум рочишта кои биле одложени поради 
неуредна достава за некои од странките. Во периодот од 31. 5. 2004 година до 17. 
5. 2006 година постапката била во прекин поради смрт на некои од странките, 
период во кој судот преземал дејствија, односно ги повикал наследниците на 
покојните странки на изјаснување дали ја преземаат постапката. Откако бил 
отстранет проблемот со доставата и легитимацијата на странките за учество во 
постапката, по одржани две рочишта судот донел пресуда, што укажува на фактот 
дека во тој период судот активно постапувал.  
             

Апелациониот суд одлучувајќи по изјавената жалба од 9. 10. 2006 година, 
во релативно краток временски период од шест месеци донел одлука со која 
првостепената пресуда ја укинал. Периодот од 23. 5. 2007 година кога 
Апелациониот суд одлучил и предметот го вратил повторно на првостепениот суд 
до закажување на рочиштето за 24. 6. 2008 година, по наоѓање на овој суд се 
смета за период во кој првостепениот суд не покажал доволно активност и брзо 
преземање на потребните дејствија околу одржување на рочиштето. Периодот од 
24. 6. 2008 година до денот на донесување на одлуката 2. 3. 2009 година, судот 
одржал пет рочишта, во кој период е постапувано со разумна брзина и ажурност.  
             

Судот сметал дека одолговлекувањето на постапката, пред сé, се должело 
на големиот број на странки од една и друга страна, потешкотии околу 
обезбедување уредна достава за истите, менување на полномошниците на 
странките, но не може да се прифати дека тоа само по себе ја оправдува 
севкупната должина на постапката. Судот наоѓа дека имало сложени околности 
поврзани со случајот, вклучувајќи го фактот дека некои од странките во меѓувреме 
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починале, поради што одреден временски период постапката била прекината, како 
и прашањето околу активната легитимација на некои од тужителите.  

  
Од страна на тужителите имало придонес за подолго траење на постапката, 

со оглед што во одреден временски период немале заеднички полномошник кој ќе 
ги застапува нивните интереси, што предизвикало одлагање на одреден број на 
рочишта поради неможност да се обезбеди уредна достава.   

 
За долгото траење на постапката најголем придонес има судот поради 

одлагање на голем број на рочишта поради тоа што не бил во можност да 
обезбеди уредна достава за присуство на странките. Инаку, судот постапувал во 
рамките на одредбите предвидени со ЗПП кој бил во важност во тој период, 
редовно закажувал рочишта во вообичаениот временски интервал, освен во 
периодот од 23. 5. 2007 година кога второстепениот суд донел одлука до 
закажување на првото рочиште на 24. 6. 2008 година. 

   
Судот наоѓа дека имало сложени околности во случајот, изразени преку 

неопходна потреба од сослушување на сведоци, одржување на расправи заради 
увид на лице место, учество на повеќе странки во постапката од кои некои од нив 
во меѓувреме починале, преземање на постапката од наследниците на починатите 
странки што сето довело конкретниот случај да претставува сложен предмет.   

 
            При одредувањето на висината на правичниот надоместок во износ од по 
20.000,00 денари за секој од подносителите, поради утврдена повреда на правото 
на судење во разумен рок, Врховниот суд на РМ ги имаше предвид 
горенаведените околности и тоа времетраењето на постапката, однесувањето на 
судот, однесувањето на подносителите на барањето во постапката во која биле 
тужители, сложеноста на предметот, а имајќи ја предвид и економската и 
социјалната состојба во РМ.  
 
            Од наведените причини следуваше да се одлучи како во изреката на 
решението во согласност со членот 6 ставот 1 од Европската конвенција за 
заштита на човековите права и основните слободи и членовите 35 и 36 ставот 4 од 
Законот за судовите.  
 

(Решение на Врховен суd на РМ, PССР. бр. 66/2009) 
 

* * * 
 
148. Првостепениот суд во текот на своето постапување во постапката за 
попречување на владение која траела две години и седум месеци немал 
неактивен период, па имајќи ја предвид сложеноста и обемот на предметот, 
однесувањето на подносителот на барањето кој во постапката е тужител, 
Врховниот суд на РМ наоѓа дека постапувањето на првостепениот суд е во 
релативно краток период и нема повреда на правото на судење во разумен 
рок. 
 

Од образложението 
  
            Подносителот на барањето И. С. од село Ц..Ж. преку полномошник- 
адвокат Н. И. од Д. на ден 27. 4. 2009 година, до Врховниот суд на РМ 
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поднел барање за заштита на правото на судење во разумен рок, со образложение 
дека постапката по предметот П. бр. 156/06 на Основниот суд Дебар трае две 
години и пет месеци, а првостепениот суд сè уште не ја завршил истата, иако е од 
итен карактер со оглед на тоа што се работи за нарушено владение. 
 

 Барањето за заштита на правото на судење во разумен рок е навремено и 
дозволено. 

 
 Во согласност со одредбите од Европската конвенција за заштита на 
човековите права и основните слободи како и одредбите од Законот за судовите, 
Врховниот суд на РМ наоѓа дека не постои повреда на членот 6 ставот 1 од 
Европската конвенција за заштита на човековите права и основните слободи и 
членовите 35 и 36 од Законот за судовите, поради што најде дека барањето е 
неосновано.  
 
 Врховниот суд на РМ констатира дека постапката по предметот П. бр. 
156/06 на Основниот суд Дебар, отпочнала со поднесување на тужба на ден 6. 10. 
2006 година, а постапката до денот на одлучувањето по барањето сè уште е во 
тек. Правно - релевантен период за одлучување за основаноста на барањето за 
заштита на правото на судење во разумен рок е периодот од поднесување на 
тужбата до одлучување по барањето, односно постапката трае две години и седум 
месеци. Во текот на траењето на постапката судот закажал десет рочишта за 
главна расправа, од кои на две бил извршен увид на лице место, три рочишта 
биле одложени, од кои едно по барање на тужителот а друго по барање на 
тужениот, и едно рочиште било одложено поради неуредна достава за странките. 
На рочиштето од 27. 11. 2007 година тужителот иако уредно поканет не 
присуствувал, поради што судот донел решение тужбата да се смета за 
повлечена. Временскиот интервал помеѓу две рочишта бил помалку од еден 
месец. Судот за четири месеци донел првостепена пресуда, која по жалба на 
тужениот била укината и предметот бил вратен на повторно постапување.  
 
            Судот сметал дека не се работи за сложен правен предмет, иако треба да 
се земе предвид потребата да се идентификува земјиштето над кое е извршено 
попречување на владението, со посочување на мерите и границите на делот од 
земјиштето каде е извршено попречување, односно да се изврши увид на лице 
место и изготвување на вешт наод и мислење.  
 
 Судот наоѓа дека подносителот на барањето, како странка во таа постапка, 
имал влијание за одолговлекување на постапката, на начин што на негово барање 
било одложено едно рочиште, а на рочиштето од 27. 11. 2007 година не 
присуствувал иако бил уредно поканет, поради што судот донел решение тужбата 
да се смета за повлечена. Ваквото однесување на подносителот на барањето 
придонело постапката да се движи во насока на барање за враќање во поранешна 
состојба и жалба против тоа решение, а не за расправање по главното тужбено 
барање.   
 
  Имајќи ги предвид сите критериуми во согласност со Законот како и оцената 
на должината на судската постапка водена пред Основниот суд во Дебар под П. 
бр. 156/06, Врховниот суд на РМ оцени дека во наведениот правно - релевантен 
период од две години и седум месеци нема повреда на правото на судење во 
разумен рок. Ова, од причина што Врховниот суд на РМ наоѓа дека првостепениот 
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суд во текот на своето постапување во постапката немал неактивен период, па 
имајќи ја предвид сложеноста и обемот на предметот, однесувањето на 
подносителот на барањето кој во постапката е тужител, овој суд наоѓа дека 
постапувањето на првостепениот суд е во релативно краток период и нема 
повреда на правото на судење во разумен рок, загарантирано во членот 6 ставот 1 
од Европската конвенциј за заштита на човековите права и основните слободи.  
 
            Со оглед на горенаведеното, а во согласност со членовите 35 и 36 од 
Законот за судовите и членот 6 ставот 1 од Европската конвенција за заштита на 
човековите права и основните слободи, следуваше барањето на подносителот да 
се одбие како неосновано. 
  

            (Решение на Врховен суd на РМ, PСРР. бр. 131/2009)  
 

* * * 
 
149. Постапувањето на судот во парничната постапка која траела 11 години, 
не може да се оцени како неразумно долго, бидејќи во конкретниот случај се 
работело за сложен предмет со повеќе странки, од кои некои живееле во 
странство, при што судот со своето постапување немал подолг период на 
неактивност, придонес имал и барателот со своето неактивно постапување 
во постапката, па должината на траењето на постапката не го оправдува 
барањето за заштита на правото на судење во разумен рок. 
  

Од образложението 
 
 Подносителот на барањето К. Р. од С. преку полномошникот Ј. И. адвокат 
од С. до Врховниот суд на РМ на ден 2. 3. 2009 година поднесе барање за заштита 
на правото на судење во разумен рок во смисла на членот 36 ставот 1 од Законот 
за судовите, поради должината на парничната постапка водена пред Основниот 
суд Скопје II - Скопје под П. бр. 2046/07 и пред Апелациониот суд Скопје Гж. бр. 
698/08. Истакнато е барање за правичен надоместок. 
 
            Врховниот суд на РМ, во постапката за утврдување на повреда на правото 
на судење во разумен рок одлучуваше врз основа на Законот за судовите, ЗПП и 
во согласност со правилата и принципите утврдени со практиката на Европскиот 
суд за човекови права. 
 
            Според членот 35 ставот 1 точка 6 од Законот за судовите („Службен 
весник на РМ“ број 58/06 и број 35/08), Врховниот суд е надлежен да одлучува по 
барање на странките и другите учесници во постапката за повреда на правото на 
судење во разумен рок во постапка утврдена со закон пред судовите во РМ, во 
согласност со правилата и принципите утврдени со Европската конвенција за 
заштита на човековите права и основните слободи и тргнувајќи од судската 
практика на Европскиот суд за човекови права.  
 
            Според членот 36 ставот 1 точка 4 од цитираниот закон, Врховниот суд 
постапува по барањето кое ги исполнува критериумите утврдени во ставовите 2 и 
3 на овој член во рок од шест месеци од неговото донесување и одлучува дали 
пониските судови го повредиле правото на судење во разумен рок, а притоа имајќи 
ги предвид правилата и принципите утврдени со Европската конвенција за заштита 
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на човековите права и основните слободи, а особено сложеноста на предметот, 
однесувањето на странките во постапката и однесувањето на судот кој 
постапувал.  
 
           Во согласност со членот 6 ставот 1 од Европската конвенција за заштита на 
човековите права и основните слободи, секој при определување на неговите 
граѓански права и обврски или кога е кривично гонет, има право на правично и 
јавно судење, пред независен и непристрастен трибунал основан со закон. 
 
            Врховниот суд на РМ, во постапката за утврдување на повредата на 
правото на судење во разумен рок, најде дека: 
 
            Барањето за заштита на правото на судење во разумен рок е неосновано. 
   
             Во конкретниот случај, од увидот во списите во предметот се утврди дека 
тужителите поднеле тужба за сопственост против седумнаесет тужени на ден 6. 6. 
1997година, првата расправа била закажана за ден 25. 12. 1997 година, во текот 
на постапката судот одлучувал по истакнати барања за изземање на вешто лице и 
судијата кој постапувал по предметот, биле изготвени две вештачења. На ден 3. 7. 
2007 година, судот донел пресуда П. бр. 2046/07, потврдена со пресуда на 
Апелациониот суд Скопје Гж. бр. 698/08 од 5. 6. 2008 година. Постапката траела 
вкупно единаесет години. 
  
            Според наоѓањето на Врховниот суд на РМ, постапувањето на судот не 
може да се оцени како неразумно долго бидејќи судот одржувал расправи во 
разумен рок и активно постапувал во прибирање на докази и утврдување на факти. 
Од закажувањето на првата расправа на 25. 12. 1997 година, па до 16. 5. 2002 
година, судот вложувал напори да обезбеди уредна достава на тужба и докази за 
тужените за дел од кои доставата ја вршел по дипломатски пат. Постапката 
започнала по четири години и пет месеци од поднесувањето на тужбата, односно 
откако се создале услови за постапување на судот, па до правосилноста на 
првостепената пресуда поминале седум години и пет месеци. Во текот на 
постапката, починале четворица тужени, што било причина судот да ја прекинува 
постапката до завршување на оставинските постапки за починатите. Имајќи 
предвид дека тужбата за утврдување на право на сопственост е насочена спрема 
седумнаесет тужени, во текот на постапката биле спроведени две вештачења, 
било постапувано по истакнати приговори на вештачењата и барање за изземање 
на вештото лице и судијата кој постапувал и биле сослушувани повеќе сведоци, 
Врховниот суд на РМ, утврди дека се работи за сложен предмет, во кој судот 
активно постапувал во целото времетраење на постапката, закажувал расправи во 
разумен рок и нема подолг период на неактивност.  
 
            Меѓутоа, Врховниот суд на РМ, наоѓа дека однесувањето на подносителот 
на барањето за заштита на правото на судење во разумен рок има придонес за 
траењето на постапката. Во периодот од 7. 2. 2005 година до 23. 12. 2005 година и 
од 6. 2. 2006 година до 26. 5. 2006 година постои вина на страната на барателот 
за одолговлекување на постапката бидејќи не постапил навремено по 
задолжението на судот и не извршил уплата на потребниот износ за вештачење, 
односно судот постапувал по поднесено барање на барателот за изземање на 
вештото лице.  
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            По наоѓање на Врховниот суд на РМ, во конкретниот случај се работи за 
сложен предмет со повеќе странки во кој судот со своето постапување немал 
подолг период на неактивност, придонес има барателот со своето неактивно 
постапување во постапката, па должината на траењето на постапката не го 
оправдува барањето за заштита на правото на судење во разумен рок, затоа што 
не постои повреда на членот 6 од Европската конвенција за заштита на човековите 
права и основните слободи, поради што следуваше да се одлучи како во 
изреката во согласност со членот 36 од Законот за судовите.  
 
            Од напред наведените причини, следуваше да се одлучи како во изреката 
во согласност со членот 36 од Законот за судовите. 
  

            (Решение на Врховен суd на РМ, PСРР. бр. 71/2009)  
 
 
 
5. ВО ИЗВРШНА ПОСТАПКА И СТЕЧАЈ 
 
150. Во случај кога извршната постапка е прекината поради отворање стечај 
над должникот, барањето за заштита на правото на судење во разумен рок, 
поднесено од доверителот во извршната постапка, по истекот на шест 
месеци од прекинувањето на постапката, е ненавремено. 
  

Од образложението 
  
            Врховниот суд на РМ со решение Псрр. бр. 34/2008, барањето на 
подносителот Н. С. од село К. за заштита на правото на судење во разумен рок во 
постапката по предметот И. бр. 346/98, го отфрлил.  
 
             Против ваквото решение истиот вложил жалба поради суштествена 
повреда на одредбите на парничната постапка, погрешно и нецелосно утврдена 
фактичка состојба и погрешна примена на материјалното право, со предлог 
жалбата да се усвои, решението Псрр. бр. 34/2008 од 18. 6. 2008 година да се 
укине и предметот да се врати на повторно разгледување и одлучување пред 
првостепениот совет, или жалбата да се уважи и на жалителот да му се досуди 
праведен надоместок заради претрпена штета поради повреда на правото на 
судење во разумен рок. 
 
            Врховниот суд на РМ по проучувањето на списите од предметот и наводите 
во жалбата во согласност со членот 36-а ставот 3 од Законот за изменување и 
дополнување на Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 38/200б), најде 
дека: 
 
            Жалбата е неоснована. 
  
           Првостепениот совет на Врховниот суд на РМ со побиваното решение 
барањето на барателот Н. С. од село К. - Општина С. В. за заштита на правото на 
судење во разумен рок го отфрлил од причина што заклучил дека поднесеното 
барање за заштита на правото на судење во разумен рок не ги содржи 
критериумите утврдени во одредбите од членот 36 ставот 3 од Законот за 
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судовите („Службен весник на РМ" бр. 58/2006 и 35/2008) и членот 35 од 
Европската конвенција за заштита на човековите права и основните слободи, 
односно дека барањето е поднесено вон рокот во кој можел да бара судска 
заштита на правото на судење во разумен рок. 
 

Во конкретниот случај, по наоѓање на овој суд, правилно одлучил 
првостепениот совет кога барањето на барателот Н. С. од село К. Општина С.В. го 
отфрлил. Ова, од причини што извршната постапка е прекината со решение 
И.бр.346/98 од 9.6.1998 година кое е донесено во согласност со членот 99 ставот 1 
од Законот за присилно порамнување, стечај и ликвидација, според кој, после 
отворањето на стечајната постапка, против должникот не може да се дозволи 
мерка за обезбедување ниту присилно извршување заради намирување на 
побарување за кое постои извршна исправа. Со оглед на тоа што, барањето за 
заштита на правото на судење во разумен рок е поднесено на 1. 8. 2007 година, 
правилен и аргументиран е ставот на првостепениот совет дека барателот го 
пропуштил рокот во кој можел да бара судска заштита на правото на судење во 
разумен рок во смисла на членовите 6 и 35 став 1 од Европската конвенција за 
заштита на човековите права и основните слободи. Со самото тоа, побиваното 
решение е правилно и законито.  
             

Судот ги ценеше и останатите наводи во жалбата, но истите се без 
влијание за поинакво одлучување. 

  
            Поради тоа следуваше жалбата да се одбие како неоснована, во 
согласност со членот 35 ставот 1 точка 1 од Законот за судовите („Службен весник 
на РМ“ бр. 58/2006). 
  

            (Решение на Врховен суd на РМ, PСРРЖ. бр. 4/2008) 
. 

* * * 
 
151. Лицето кое во својство на замешувач во стечајна постапка, поднело 
барање за заштита на правото на судење во разумен рок, нема статус на 
странка, ниту на учесник во таа постапка, бидејќи во стечајната постапка не 
постои законска можност за учество на замешувач, па поради тоа барањето 
за заштита на правото за судење во разумен рок е отфрлено.   

  
Од образложението 

  
             Врховниот суд на РМ со решение ПСРР. бр. 12/2008 од 4. 6. 2008 година 
барањето на барателот Б. Т. во својство на замешувач, за заштита на правото на 
судење во разумен рок во постапката по предметот на Основен суд Скопје ll - 
Скопје СТ. бр. 261/02, го отфрлил. 
 
          Против ваквото решение истиот вложил жалба поради погрешна примена на 
метаријалното право, со предлог жалбата да се усвои, првостепеното решение да 
се преиначи и да се усвои неговото барање. 
 

Врховниот суд на РМ по проучувањето на списите во предметот и наводите 
во жалбата, во согласност со членот 36-а ставот 3 од Законот за изменување и 
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дополнување на законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 35/2008) најде 
дека: 
             

 Жалбата е неоснована. 
 
Неоснован е наводот во жалбата за погрешна примена на материјалното 

право. 
              

Првостепениот совет на Врховниот суд на РМ со побиваното решение 
барањето на барателот Б. Т. во својство на замешувач, за заштита на правото на 
судење во разумен рок го отфрлил од причина што заклучил дека истиот немал 
статус на странка во стечајната постапка, односно немал својство на стечаен 
должник или стечаен доверител, во согласност со членот 3 ставот 1, членовите 71 
и 90 од Законот за стечај („Службен весник на РМ” бр. 55/97). Во согласност со 
членот 3 ставот 1 од Законот за стечај („Службен весник на РМ” бр. 55/97), 
стечајната постапка може да се спроведе над имотот на должникот - правно лице, 
како и над имотот на должникот - поединец, освен ако со овој закон не е поинаку 
определено. Според членот 71 од овој закон, стечајните доверители се лични 
доверители на должникот кои на денот на отворањето на стечајната постапка 
имаат некое имотно - правно побарување од него. Според членот 90 од истиот 
закон, со отворањето на стечајната постапка, правото на должникот да управува и 
да располага со имотот што влегува во стечајната маса, преминува на стечајниот 
управник. 
 

Во конкретниот случај, по наоѓање на овој совет, правилно одлучил 
првостепениот совет кога барањето на барателот Б. Т. во својство на замешувач, 
го отфрлил. Имено, не постои законска можност барателот да учествува како 
замешувач во стечајната постапка, поради што истиот не може да поднесува 
барање за заштита на правото на судење во разумен рок. Со самото тоа, 
побиваното решение е правилно и законско.  

 
           Судот ги ценеше и останатите наводи во жалбата, но истите се без влијание 
за поинакво одлучување.  
 

Поради тоа следуваше жалбата да се одбие како неоснована, во согласност 
со членот 35 ставот 1 точка 1 од Законот за судовите („Службен весник на РМ” бр. 
58/2006). 
  

(Решение на Врховен суd на РМ, PСРРЖ. бр. 1/2008) 
 

* * * 
 
152. Судската постапка за присилно извршување на судска пресуда која 
траела повеќе од седум години е завршена во неразумен рок, па затоа 
судскиот буџет на РМ е задолжен на доверителот да му исплати 62.000,00 
денари во рок од три месеци. 
                                                                                                 

Од образложението 
  
            До Врховниот суд на РМ на ден 30. 1. 2009 година, поднесено е барање 
од М. Е. А. Д. од Б. преку м-р Т. Б. од Битола, претседател на Управен одбор на М. 
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Е. А. Д. од Б. за заштита на правото на судење во разумен рок во согласност на 
членот 36 ставот 1 од Законот за судовите, а во врска со постапката по предметот 
И. бр. 1933/07 на Основниот суд Скопје II - Скопје. Истакнато е барање за правичен 
надоместок од 1.000.000,00 денари. 
       
            Барањето за заштита на правото на судење во разумен рок е основано. 
 
           Во согласност со членот 6 ставот 2 од Законот за судовите(„Службен весник 
на РМ“ број 58/06 и број 35/08), при одлучувањето за граѓанските права и обврски 
при одлучувањето за кривичната одговорност, секој има право на јавно и правично 
судење во разумен рок пред независен и непристрастен суд основан со закон. 
 
           Во согласност со членот 10 ставот 1 алинеја 3 од Законот за судовите, 
постапката пред судот се уредува со закон и се заснова врз начелата за судење во 
разумен рок. 
 
            Членот 6 ставот 1 од Конвенцијата за заштита на човековите права и 
основните слободи, утврдува дека „секој при определувањето на неговите 
граѓански права и обврски или кога е кривично гонет, има право на правично и 
јавно судење во разумен рок пред независен и непристрастен трибунал основан со 
закон“. 
 
            Врховниот суд на РМ, при оцена на разумноста на периодот на траењето на 
парничната постапка по предметот, ги имаше предвид следните критериуми: 
сложеноста на предметот, однесувањето на странките во постапката и 
однесувањето на судот кој постапувал.   
 
            Во конкретниот случај, постапката започнала со поднесување на предлог за 
извршување од барателот на ден 28. 3. 2001 година врз основа на правосилна и 
извршна исправа-пресуда на Основен суд Битола П. бр. 3356/97 од 11. 5. 2000 
година, против должникот ПТТ извоз - увоз Р. Е. К. од С. за наплата на парично 
побарување. Од поднесување на предлогот за извршување на 28. 3. 2001 година 
до поднесување на барањето за заштита за судење во разумен рок на 30. 1. 2009 
година, постапката трае вкупно седум години и десет месеци.  
 
            Врховниот суд на РМ, наоѓа дека времетраењето на постапката од 
поднесување на предлогот за извршување, до поднесување на барањето за 
заштита на правото на судење во разумен рок, трае неразумно долго бидејки по 
донесување на решението И. бр. 2304/01 од 25. 11. 2002 година, судот воопшто не 
постапувал и не преземал никакви дејствија во врска со започнатото извршување. 
Неактивноста на судот во период од шест години и два месеца и покрај 
доставените ургенции од страна на доверителот од 31. 12. 2002 година и од 25. 11. 
2008 година за продолжување на извршната постапка, довела до неоправдано 
одолговлекување на постапката. 
  
             Врховниот суд на РМ, утврди дека поради тоа, судот го повредил правото 
на подносителот за судење во разумен рок, загарантирано со членот 6 ставот 2 од 
Законот за судовите и членот 6 ставот 1 од Конвенцијата за заштита на човековите 
права и основните слободи.  
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            При оцената на разумноста на траењето на постапката, Врховниот суд на 
РМ ја имаше предвид судската практика на Европскиот суд во Стразбур, па 
поаѓајки од истата, оцени дека во овој извршен предмет, постапката е прекумерна, 
до поднесување на барањето за заштита на правото на судење во разумен рок 
вкупно трае седум години и десет месеци, од кои во периодот од 25. 11. 2002 
година, па до поднесување на барањето за заштита на правото на судење во 
разумен рок, односно шест години и два месеца, судот не бил активен и не 
преземал ниту едно дејствие во поглед на намалување на времетраењето на 
постапката, на кој начин придонел за повреда на правото на судење во разумен 
рок предвидено со Конвенцијата за заштита на човековите права и основните 
слободи.  
           Во согласност со членот 36 ставот 5 од Законот за судовите („Службен 
весник на РМ“ бр. 35/08), ако Врховниот суд утврди повреда на правото на судење 
во разумен рок, со решение ќе досуди правичен надоместок за подносителот на 
барањето заради повреда на неговото право на судење во разумен рок.  
 
            Врховниот суд на РМ, во согласност со цитираната законска одредба, 
заради утврдената повреда на правото на судење во разумен рок, на 
подносителот му досуди правичен надоместок во износ од 20.000,00 денари. При 
утврдувањето на висината на надоместокот, судот ги имаше предвид околностите 
на конкретниот предмет, а притоа водејки сметка и за судската практика на 
Европскиот суд за човекови права во предметите против РМ.  
 
            Од напред наведените причини, следуваше да се одлучи како во изреката 
во согласност со членот 36 од Законот за судовите. 
  

            (Решение на Врховен суd на РМ, PСРР. бр. 30/09) 
 

* * * 
 
153. Во судскиот извршен предмет кој сè уште е во тек, траењето на 
постапката за присилно извршување до поднесување на барањето за 
заштита на правото на судење во разумен рок, во период од седум години и 
три месеци, е прекумерно, имајќи предвид дека судот во целото траење на 
постапката не бил доволно активен и не вложувал доволно напори во насока 
на обезбедување на услови за работа по предметот, а со тоа и на 
намалување на времетраењето на постапката, на кој начин придонел за 
повреда на правото на судење во разумен рок предвидено со Конвенцијата 
за заштита на човековите права и основните слободи, па му е наложено на 
основниот суд да даде тек на постапката. Врховниот суд на РМ, не го досуди 
бараниот паричен надоместок за материјална штета која е идентична со 
побарувањето истакнато со извршната исправа по која ќе се спроведе 
извршувањето, бидејќи утврди дека не постои никаква причинско-
последична врска помеѓу утврдената повреда и наводната материјална 
штета, од која причина ваквото барање за правичен надоместок го одби како 
неосновано. 
 

Од образложението 
  
  До Врховниот суд на РМ на ден 2. 3. 2009 година, поднесено е барање од 
М.М. од С. за заштита на правото на судење во разумен рок во согласност со 
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членот 36 став 1 од Законот за судовите во постапката по предметот И. бр. 1933/07 
на Основниот суд Скопје II - Скопје. Истакнато е барање за надоместок на штета.  
 
            Врховниот суд на РМ, при оцена на разумноста на периодот на траењето на 
постапката по предметот, ги имаше предвид следните критериуми: сложеноста на 
предметот, однесувањето на странките во постапката и однесувањето на судот кој 
постапувал.  
 
            Врховниот суд на РМ, наоѓа дека времетраењето на постапката од 
поднесување на предлогот за извршување на 29. 11. 2001 година, до поднесување 
на барањето за заштита на правото на судење во разумен рок, 2. 3. 2009 година, 
односно седум години и три месеци трае неразумно долго. Во период од една 
година и единаесет месеци, судот се обидувал да изврши достава на решението 
И. бр. 3321/01 од 11. 4. 2002 година и жалбата на доверителот до должникот на 
адреса назначена во предлогот за извршување иако доставниците биле враќани 
со напомена дека должникот е отселен. Поради погрешна примена на одредбите 
за уредна достава, Апелациониот суд Скопје, двапати административно го враќал 
предметот до првостепениот суд со укажувања да се обезбеди уредна достава на 
обжаленото решение и изјавената жалба. По истекот на шест години и еден месец, 
од поднесување на предлогот, судот обезбедил уредна достава на изјавената 
жалба, меѓутоа не и на обжаленото решение. Неактивното постапување на судот 
придонело сé уште да не се донесе одлука по жалбата која доверителот ја поднел 
во судот на 21. 5. 2002 година. Барателот повеќепати се обраќал до судот со 
ургенции за преземање на дејствија, со цел, за побрзо завршување на предметот и 
тоа со писмено барање од 20. 4. 2003 година, од 7. 12. 2004 година, од 28. 11. 2006 
година, со допис од 27. 5. 2005 година и од 20. 11. 2006 година, неколку 
пати побарал увид во предметот и информации во врска со работатата со 
предметот. На ден 7. 12. 2004 година, барателот доставил поднесок до судот со кој 
го искажувал своето незадоволство од работењето на судот по предметот и 
истовремено го известил судот за поднесената апликација до Европскиот суд за 
човекови права за заштита на правото на судење во разумен рок. Неактивноста на 
судот и покрај доставените ургенции од страна на доверителот довела до 
неоправдано одолговлекување на постапката.  
 
            Врховниот суд на РМ, утврдил дека поради тоа, судот го повредил правото 
на подносителот за судење во разумен рок, загарантирано со членот 6 ставот 2 од 
Законот за судовите и членот 6 ставот 1 од Конвенцијата за заштита на човековите 
права и основните слободи.  
 
           При оцената на разумноста на траењето на постапката, Врховниот суд на 
РМ ја имаше предвид судската практика на Европскиот суд во Стразбур, па 
поаѓајќи од истата, оцени дека во овој извршен предмет кој сè уште е во тек, 
постапката е прекумерна. До поднесување на барањето за заштита на правото на 
судење во разумен рок, постапката трае вкупно седум години и три месеци, 
а судот во целото траење на постапката не бил доволно активен и не 
вложувал доволно напори во насока на обезбедување на услови за работа по 
предметот, а со тоа и на намалување на времетраењето на постапката, на кој 
начин придонел за повреда на правото на судење во разумен рок предвидено со 
Конвенцијата за заштита на човековите права и основните слободи. 
 



 225

            Со барањето за заштита на правото на судење во разумен рок, барателот 
истакнал  барање за надоместок на штета.  
 
           Во согласност со членот 41 од Конвенцијата за заштита на човековите права 
и основните слободи, кога судот ќе оцени дека постои повреда на Конвенцијата 
или на протоколите и доколку внатрешното право на засегнатата Висока договорна 
страна овозможува само делумна репарација на штетата, тогаш доколку е тоа 
неопходно, судот ќе му додели правична отштета на оштетениот.  
 
            Врховниот суд на РМ, не го досуди паричниот надоместок, материјална 
штета која е идентична со побарувањето истакнато со извршната исправа по која 
ќе се спроведе извршувањето, бидејќи утврди дека не постои никаква причинско-
последична врска помеѓу утврдената повреда и наводната материјална штета, од 
која причина ваквото барање за правичен надоместок го одби како неосновано.  
            Од напреднаведените причини, следуваше да се одлучи како во изреката 
во согласност со членот 36 од Законот за судовите(„Службен весник на РМ“ бр. 
58/06 и 35/08). 
  

            (Решение на Врховен суd на РМ, PСРР. бр. 69/2009 и PСРР. бр. 70/2009) 
 
 
 
6. ВО РАБОТНИ СПОРОВИ 
 
154. Судската постапка во работен спор која траела повеќе од девет години и 
сè уште не е завршена, укажува на повреда на правото на судење во разумен 
рок, иако на тоа придонел и полномошникот на тужителот во тој спор, па 
затоа на барателот му е досуден правичен надоместок во износ од 30.000,00 
денари, кој да се исплати од судскиот буџет во рок од три месеци од денот на 
правосилноста на решението на Врховниот суд на РМ. 
  

Од образложението 
  

На ден 20. 11. 2008 година до Врховниот суд на РМ С. П. од Г. поднесе 
барање за заштита на правото на судење во разумен рок во постапка по 
предметот П. бр. 435/99 на Основниот суд Гостивар врз основа на членот 36 од 
Законот за судовите поради должината на парничната постапка пред Основниот 
суд Гостивар со наводи за повреда на правото на судење во разумен рок. 
Истакнато е барање за правичен надоместок во износ од 300.000,00 денари.  

 
Врховниот суд на РМ, врз основа на утврдените факти и наводите во 

барањето и списите во предметот, најде дека:  
 
Барањето за заштита на правото на судење во разумен рок е навремено, 

дозволено и основано.  
 
Врховниот суд на РМ наоѓа дека во постапката по предметот П. бр. 435/99 

која трае повеќе од девет години од денот на поднесување на тужбата до денот на 
одлучување по ова барање, постапката сé уште не е завршена, односно 
постапката е во фаза на повторно одлучување пред првостепениот суд.  
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Врховниот суд на РМ наоаѓа дека одолговлекувањето на постапката во 

најголема мера се должи поради непостапувањето на првостепениот суд, односно 
постојаното одлагање на закажаните рочишта, меѓутоа не може да се исклучи и 
придонесот поради подолготраење на постапката и од страна на тужителите и 
нивниот полномошник. Според наоѓањето на судот постапувањето по конкретниот 
предмет од страна на првостепениот суд може да се оцени како неразумно долго 
од причина што во конкретниот случај станува збор за работен спор кој според 
ЗПП треба да се заврши во рок од шест месеци, судот во неразумен рок одржувал 
расправи кои истовремено ги одлагал постојано заради распит на странки, 
прибавување на докази. Меѓутоа, овој суд наоѓа дека и во однесувањето на 
тужителите и нивниот полномошник има придонес за подолго траење на 
постапката, ако се има предвид дека повеќе расправи биле одлагани поради 
недоаѓањето на полномошникот на тужителите, поради предлогот за распит на 
сведоци предложени од страна на тужителите, па откажувањето на предлогот од 
распит на странки на расправата од 10. 9. 2001 година, приложениот поднесок од 
тужителите да се повикаат одредени лица како сведоци за да се распрашаат во 
постапката, поради што судот наоѓа дека одредени рочишта се одложени и поради 
однесувањето на полномошникот на тужителите, а не поради пропуст во 
постапувањето на судот.  

 
Врховниот суд на РМ, исто така, наоѓа дека во конкретниот случај не 

станува збор за сложен предмет, се работи за работен спор кој според ЗПП треба 
да се заврши во рок од шест месеци. Затоа, Врховниот суд на РМ наоѓа дека со 
долгото траење на оваа постапка имајќи ги предвид и законските рокови, 
повредено е правото на судење во разумен рок. 

  
При определувањето на висината на паричниот надоместок во износ од 

30.000,00 денари кој е досуден на подносителот на барањето поради утврдената 
повреда на правото на судење во разумен рок, Врховниот суд на РМ ги имаше 
предвид погоренаведените околности и тоа, времетраењето на постапката, 
однесувањето на судот, однесувањето на подносителот на барањето во 
постапката во која бил тужител, сложеноста на предметот особено дека и покрај 
неактивноста на судот и тужителот има придонес за одолговлекување на 
постапката. 

  
Од наведените причини следуваше да се одлучи како во изреката на 

решението, во согласност со членот 6 ставот 1 од Европската конвенција за 
заштита на човековите права и основните слободи и членовите 35 и 36 ставот 4 од 
Законот за судовите и судската практика на Европскиот суд за човекови права. 
  

            (Решение на Врховен суd на РМ, PСРР. бр. 83/2008) 
 
 

* * * 
 
155. Не е сторена повреда на правото за судење во разумен рок доколку 
постапката во работниот спор правосилно завршила во рок од две години, 
иако не е завршена во рокот предвиден со ЗПП, кој рок е инструктивен. 
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Од образложението 
  

На ден 24. 2. 2009 година К. М. од С., до Врховниот суд на РМ поднесе 
барање за заштита на правото на судење во разумен рок во смисла на членот 36 
ставот 1 од Законот за судовите, поради должината на парничната постапка по 
предметот Ро. бр. 1446/07 водена пред Основниот суд Скопје II - Скопје. Истакнато 
е барање за правичен надоместок.  
 

Врховниот суд на РМ, во постапката за утврдување на повредата на 
правото на судење во разумен рок, најде дека: 
 
            Барањето за заштита на правото на судење во разумен рок е неосновано. 
 

При утврдување на разумноста на периодот на траење на постапката, 
Врховниот суд на РМ ја имаше предвид должината на судската постапка, 
однесувањето на судот кој постапувал по предметот, однесувањето на 
подносителот на барањето и сложеноста на предметот.  
 
            Во конкретниот случај, од увидот во списите во предметот се утврди дека 
барателот К. М. од С. на ден 2. 10. 2006 година поднел тужба против тужениот РМ, 
Министерството, за поништување на решение за распоредување. Вкупно биле 
одржани шест расправи по што била донесена пресуда на Основниот суд Скопје II 
- Скопје Ро. бр. 1446/07 од 21. 3. 2008 година, со која тужбеното барање на 
тужителот било одбиено како неосновано. Првостепената пресуда е потврдена со 
пресуда на Апелациониот суд Скопје РОЖ.бр.965/08 од 11. 9. 2008 година. 
Барањето за заштита на правото на судење во разумен рок, до Врховниот суд на 
РМ е поднесено на ден 24. 2. 2009 година. Постапката траела вкупно една година, 
единаесет месеци и единаесет дена.  
 
            Според наоѓањето на Врховниот суд на РМ, постапувањето на судот не 
може да се оцени како неразумно долго бидејќи судот одржувал расправи во 
разумен рок, каде судот активно постапувал со прибирање на докази и утврдување 
на факти. Имајќи го предвид основот на тужбеното барање, судот дал приоритет 
на предметот, па по поднесувањето на тужбата на ден 2. 10. 2006 година и 
доставувањето на писмен одговор на тужба од тужениот на ден 1. 11. 2006 година, 
судот закажал подготвително рочиште за 29. 1. 2007 година. Во текот на 
постапката, судот немал подолг период на неактивност имајќи предвид дека во 
периодот на водењето на постапката, биле извршени организациони промени на 
судовите и физичко преместување на предметите што било причина за 
одложување на расправата од 16. 4. 2007 година. 
 
            Врховниот суд на РМ, наоѓа дека однесувањето на барателот има придонес 
за траењето на постапката бидејќи по поднесувањето на тужбата, барателот со 
поднесокот од 8. 2. 2007 година, суштински го прецизирал тужбеното барање, 
додека со поднесок од 14. 9. 2007 година тужителот предложил изведување на 
нови докази што довело до одолговлекување на постапката.  
 
            Судот го ценеше наводот на барателот дека во постапката по предметот 
РО. бр. 1446/07 било повредено неговото право, поради тоа што постапката не е 
завршена во рокот предвиден со членот 405 ставовите 4 и 5 од ЗПП, но оцени дека 
е неоснован, од причина што рокот предвиден во членот 405 ставовите 4 и 5 од 
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ЗПП, е инструктивен рок кој има за цел да ја потенцира специфичноста на овој вид 
предмети. 
 
           Со оглед на горенаведеното, Врховниот суд на РМ наоѓа дека должината на 
траење на постапката не го оправдува барањето за заштита на правото за судење 
во разумен рок, затоа што не постои повреда на членот 6 од Европската 
конвенција за заштита на човековите права и основните слободи, поради што 
следуваше да се одлучи како во изреката, во согласност со членот 36 од Законот 
за судовите. 
  

            (Решение на Врховен суd на РМ, PСРР. бр. 64/2009) 
 
 
7. ВО УПРАВНИ СПОРОВИ 
 
 
156. Постапката во управниот спор која траела две и пол години, а во која 
имало и неактивност на тужителот, е завршена во разумен рок, поради што 
основано е одбиено барањето за заштита на правото на судење во разумен 
рок.                                                                                                                                  
                                                                                                                    

Од образложението 
  
             Врховниот суд на РМ со решение ПСРР. бр. 2/2008 од 25. 11. 2008 година, 
барањето на подносителот А. К.1 за заштита на правото на судење во разумен рок 
во постапката по предметот на Управниот суд на РМ У. бр. 1105/2007, го одбил 
како неосновано.  
 
           Против ваквото решение истиот вложил жалба, преку полномошникот А.К. 
адвокат од С. поради погрешна примена на материјалното право, со предлог, 
жалбата да се усвои, првостепеното решение да се преиначи и усвои неговото 
барање.     
      
            Врховниот суд на РМ по проучувањето на списите во предметот и наводите 
во жалбата, во согласност со членот 36-а ставот 3 од Законот за изменување и 
дополнување на законот за судовите („Службен весник на РМ” број 35/2008), најде 
дека: 
  
            Жалбата е неоснована. 
 

Неоснован е наводот во жалбата за погрешна примена на материјалното 
право. 
 
 Првостепениот совет на Врховниот суд на РМ со побиваното решение, 
барањето на барателот А. К.1 за заштита на правото на судење во разумен рок, го 
одбил како неосновано од причина што утврдил дека периодот од поднесување на 
тужбата во Врховниот суд на РМ - 24. 3. 2006 година до донесувањето на 
пресудата на Управниот суд - 4. 9. 2008 година е период од две години и шест 
месеци, што претставува разумен рок, ако се има предвид конституирањето на 
Управниот суд и вкупниот број на предмети преземени од Врховниот суд на РМ – 
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6.664 предмети. Во согласност со членот 10 ставот 1 алинеја 3 од Законот за 
судовите („Службен весник на РМ” број 58/2006), постапката пред судот се уредува 
со закон и се заснова врз начелата на судење во разумен рок. Според членот 6 
ставот 1 од Конвенцијата за заштита на човековите права и основни слободи, секој 
при определувањето на неговите граѓански права и обврски или кога е кривично 
гонет има право на правично и јавно судење во разумен рок пред независен и 
непристрастен трибунал основан со закон.  
 
            По наоѓање на овој совет, првостепениот совет правилно одлучил кога 
барањето за заштита на правото на судење во разумен рок го одбил како 
неосновано. Имено, предметот на барателот бил заведен во Врховниот суд на РМ 
под бр. 927/2006 и во согласност со записникот за примопредавање на нерешени 
предмети, истиот се наоѓал во групата нерешени предмети кои биле предадени во 
надлежност на Управниот суд, а во Управниот суд бил заведен под бр. 1105/2007. 
Постапувајќи по тужбата, Управниот суд донел пресуда У. бр. 1105/2007 од 4. 9. 
2008 година, со која тужбата на барателот ја уважил и ја задолжил Владата на РМ, 
Комисија за решавање на управни работи во втор степен од областа на 
денационализацијата, веднаш по приемот на пресудата да донесе решение по 
жалбата на тужителот – барателот. Периодот од поднесување на тужбата во 
Врховниот суд на РМ на 24. 3. 2006 година до донесувањето на пресудата на 
Управниот суд на 4. 9. 2008 година е период од две години и шест месеци и 
претставува разумен рок. Ова уште повеќе од причина што и самиот барател 
придонел за одолговлекување на самиот спор бидејќи не доставувал докази, 
жалба и ургенција како законски услови за поднесување на тужба за молчење на 
администрацијата. Поради тоа, првостепениот совет правилно одлучил кога 
барањето на барателот го одбил како неосновано. Со самото тоа, побиваното 
решение е правилно и законско.  
 
            Судот ги ценеше и останатите наводи во жалбата, но истите се без 
влијание за поинакво одлучување. 
 
 Поради горенаведените причини, следуваше жалбата да се одбие како 
неоснована, во согласност со членот 35 ставот 1 точка 1 од Законот за судовите 
(„Службен весник на РМ” број 58/2006). 
  

(Решение на Врховен суd на РМ, PСРРЖ. бр. 2/2009) 
  

* * * 
 
157. Рокот од неполни пет години во кој траела постапката во управниот спор 
во врска со пензиското осигурување на барателот, се смета за неразумно 
долг, па затоа судскиот буџет на РМ е задолжен на барателот да му исплати 
правичен надоместок во износ од 12.000,00 денари во рок од три месеци, 
поради повреда на правото на судење во разумен рок.  
 

Од образложението 
  
            Подносителот на барањето поднел барање за заштита на правото на 
судење во разумен рок. Во барањето е наведено дека му е повредено правото на 
судење во разумен рок по предметот У. бр. 1010/07 на Управниот суд Скопје со 
образложение дека постапката трае неразумно долго и сè уште не е завршена. 
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Врховниот суд на РМ врз основа на утврдените факти, наводите во 

барањето и списите по предметот, најде дека:  
 
Барањето за заштита на правото на судење во разумен рок е навремено, 

дозволено и основано.       
       
Врховниот суд на РМ утврди дека постапката по предметот П. бр. 1010/07 

на Управниот суд на РМ, трае седум години, односно од 25. 6.2002 година од 
денот кога подносителот поднел барање до Фондот да му се засмета во пензиски 
стаж времето од 1. 7. 1978 до 31. 12. 1989 година, до денот на одлучувањето по 
ова барање постапката сè уште не е завршена, односно постапката е во фаза на 
одлучување по тужбата на подносителот. Притоа, од ратификување на Европската 
конвенција за човековите права и основните слободи во РМ а тоа е 10. 4. 2007 
година, постапката по предметот У. бр. 1010/07 на Управниот суд трае четири 
години, девет месеци и петнаесет дена.  

 
Врховниот суд на РМ, утврди дека вкупната должина на траење на 

конкретната постапка пред Управниот суд во наведениот правно - релевантен 
период од речиси седум години претставува повреда на судење во разумен рок.  

  
По наоѓање на овој суд, одложеното траење на постапката било 

резултат на повеќекратното повторно одлучување на предметот. Имено, откако 
барањето на подносителот било одбиено како неосновано од страна на Фондот – 
П.Е. од Ш. од Комисијата на Владата на РМ, била поднесена тужба пред 
Врховниот суд на РМ. Постапувајќи по тужбата на подносителот, Врховниот суд на 
РМ ја усвоил тужбата и ги укинал оспорените решенија, а предметот бил вратен 
пред првостепениот орган. При повторното одлучување, управните органи донеле 
одлука со која барањето на подносителот било одбиено како неосновано. 
Подносителот на барањето останал незадоволен од таквата одлука поради што 
повторно поднел тужба до Врховниот суд на РМ, која по промена на 
надлежностите на судовите била отстапена на одлучување во Управниот суд.  

 
Врховниот суд на РМ наоѓа дека за должината на постапката влијание има 

и одлучувањето на Врховниот суд на РМ по тужбата на подносителот за што било 
потребно две години, а особено одлучувањето на Управниот суд по тужбата на 
подносителот која била поднесена на ден 9. 3. 2006 година, а по која сè уште не е 
одлучено.  

 
Од страна на подносителот нема придонес за одолговлекување на 

постапката.  
 
Органите на управата и судот постапувале во рамките на одредбите на 

Законот за општата управна постапка и Законот за управните спорови. Во текот на 
постапката, органите на управата и судот не постапувале доволно брзо и имале 
подолги периоди за одлучување по тужбеното барање, што довело до неразумно 
долго траење на постапката. 

  
Врховниот суд на РМ, утврдил дека во конкретнот случај не се работи за 

сложен правен предмет.  
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При одредувањето на висината на правичниот надоместок во износ од 
12.000,00 денари кој му е досуден на подносителот на барањето заради утврдена 
повреда на правото на судење во разумен рок, Врховниот суд на РМ ги имаше 
предвид горенаведените околности и тоа, времетраењето на постапката, 
однесувањето на судот, однесувањето на подносителот на барањето, сложеноста 
на предметот, а имајќи ја предвид и економската и социјалната состојба во РМ.  

 
Од наведените причини, следуваше да се одлучи како во изреката на 

решението во согласност со членот 6 ставот 1 и членот 41 од Европската 
конвенција за заштита на човековите права и основните слободи и членовите 35 и 
36 ставот 4 од Законот за судовите. 
  

(Решение на Врховен суd на РМ, PСРР. бр. 67/09)  
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ЧЕТВРТИ ДЕЛ 
 
 
 

СУДСКА ПРАКТИКА 
НА 

ЕВРОПСКИОТ СУД ЗА 
ЧОВЕКОВИ ПРАВА 

 
 
 
 
 
 
 
 
Во следниов дел ќе биде презентиран избор од случаи поднесени до Европскиот 
суд за човекови права (ЕСЧП) за да му се овозможи на читателот увид во тоа како 
ЕСЧП пресудува во врска со потенцијални повреди н аправата наведени во 
Европската конвенција за заштита на човековите права (ЕКЧП или Конвенцијата). 
 
Овој дел ги опфаќа само најрелевантните извадоци од пресудите. Ваквите 
прегледи немаат намера да понудат исцрпна презентација на правните прашања 
анализирани од страна на ЕСЧП. 
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1. ЧЛЕНОВИТЕ 3 И 5 ОД КОНВЕНЦИЈАТА 
 
 
Случај Sarban pроtив Молdавија  
(Апликакција бр. 3456/05) пресуда од 4. 10. 2005 година. 
 
 
Правно прашање: 
 
Во случајот Sarban против Молдавија, г. Vladimir Sarban, државјанин на Молдавија, 
ја оспори законитоста на неговиот притвор. Судот ја разгледа апликацијата, меѓу 
другото, и од аспект на членот 5 ставот 3 кој гласи:  
 

Секој кој е лишен од слобода или притворен во согласност со одредбите од 
ставот 1в од овој член навремено ќе биде изведен пред судија или друго 
службено лице овластено со закон да ја врши судската власт, ќе има право 
да му биде судено во разумен рок или да биде пуштен на слобода во текот 
на судската постапка. Пуштањето може да се услови со барање на 
гаранција дека лицето ќе се појави на судењето. 
 

 
Правна оцена на Судот: 
 
Апликантот се пожалил меѓу другото за повреда на членот 5 ставот 3 од 
Конвенцијата. 
 
ЕСЧП ги елаборираше општите услови за налог за притвор под членот 5 
подвлекувајќи го следново: 
 

„[…] под членот 5 ставот 3, лице обвинето за кривично дело секогаш мора 
да биде пуштено на слобода во текот на судската постапка освен ако 
државата може да покаже дека постојат релевантни и доволни причини да 
се оправда неговиот продолжен притвор (Yağcı и Sargın pроtив Tурција, 
пресуда од 8. 6. 1995, Серија А бр. 319-А, став 52). 

 
Понатаму, домашните судови мора да ги испитаат сите факти со кои се 
даваат аргументи за или против постоењето на вистински услов на јавен 
интерес со кој се оправдува, со внимавање на начелото на презумција на 
невиноста, отстапување од правилото на почитување на индивидуалната 
слобода и наведување на истите во судската одлука во врска со молбите за 
пуштање на слобода. Членот 5 ставот 3 од Конвенцијата не може да се 
гледа дека дозволува притвор без претходно исполнување на условите, 
доколку истиот трае не подолго од одреден период. Оправдувањето за 
каков било период на притвор, без разлика колку и да е краток, мора 
убедливо да биде демонстрирано од властите (Belchev pроtив Буgарија, бр. 
39270/98, став 82, 8. 4. 2004 година). 
 
Следната функција на една образложена одлука е да се демонстрира на 
страните дека истите биле сослушани. Понатаму, образложената одлука 
дозволува на страната да има можност одлуката да биде преиспитана од 
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страна на апелациски орган. Само со донесување на промислена одлука, 
може да постои јавна контрола над делењето на правдата (Suominen 
pроtив Финсkа, бр. 37801/97, став 37, 1. 7. 2003година).  

 
Иако членот 5 од Конвенцијата не наметнува обврска за судијата, кој 
разгледува жалба против притвор, да се осврне на секој аргумент содржан 
на поднесоците на жалителот, сепак, неговите гаранции би биле лишени од 
нивната суштина, ако судијата, потпирајќи се на домашните закони и 
практика, би можел да ги третира како нерелевантни или да ги игнорира 
конкретните факти на кои се повикува притвореното лице и е спремен да го 
стави под сомнеж постоењето на условите кои се суштински за 
‘законитоста‘, во смисла на Конвенцијата, на лишување од слобода 
(Nikolova pроtив Буgарија [GC], бр. 31195/96, став 61, ЕСЧП 1999 -II). Во овој 
контекст, аргументите за и против пуштање на слобода не смеат да бидат 
општи и апстрактни (Smirnova pроtив Русија, бр. 46133/99 и 48183/99, став 
63, ЕСЧП 2003 - IX (изводи)). (Ставовите од 95 до 99)” 

 
ЕСЧП потоа ги примени овие начела во конкретниот случај. Судот го повтори тоа 
што „апликантот изложил пред домашните судови цврсти аргументи со кои се 
оспорува секоја од основите за неговиот притвор.“ 
 
Потоа, Судот го преиспита начинот на кој судовите во тужената држава ги 
третирале овие аргументи: 
 

„Судот понатаму нотира дека домашните судови не посветиле никакво 
разгледување на ниту еден аргумент во нивните релевантни одлуки, 
очигледно третирајќи ги истите како нерелевантни за прашањето на 
законитоста на притворот на апликантот, иако тие судови имале обрвска да 
разгледуваат такви фактори под членот 176, ставот 3 од ЗКП. Ова е 
зачудувачки, со оглед на фактот дека Апелацискиот суд утврдил дека 
одреден број од овие фактори претставувале олеснителна околност против 
притворот на апликантот. Другите судови или не направиле никаква 
евиденција на аргументите поднесени од страна на апликантот или, пак, 
кратко ги нотирале и потоа не се занимавале со истите. Ваквите судови се 
ограничиле на повторување во нивните одлуки, на апстрактен и 
стереотипен начин, на формалните основи на притворот како што е 
предвидено со законот. Ваквите основи беа цитирани без никаков обид да 
се покаже како истите се применувани во случајот на апликантот“. (Ставот 
101) 

 
Така ЕСЧП дојде до следниот заклучок: 
 

“[…] дека причините, на кои се потпирал Окружниот суд во Бујукани и 
Апелацискиот суд во Кишинев, во нивните одлуки во врска со притворот на 
апликантот и неговото продолжување, не биле релевантни и доволни. 
Затоа, постоела повреда на членот 5 ставот 3 од Конвенцијата во овој 
аспект.“ 
 

Судот, исто така, се занимавал и со прашања кои се однесуваат на другите 
членови, како што се членовите 3 и 5 ставовите 4 и 8 кои не се вклучени во овој 
преглед. 
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Случај Labita pроtив Иtалија 
(Апликација бр. 26772/95), пресуда од 6. 4. 2000 година 
 
 
Правни прашања: 
 
Во случајот Labita pроtив Иtалија, лице кое порано било притворено во истражен 
затвор, се пожалило за третманот на кој бил подложен за време на својот притвор. 
Судот, меѓу другото, се занимавал и со членот 3 од ЕКЧП, кој гласи: 
 
„Никој не смее да биде подложен на мачење, нечовечко или понижувачко 
постапување или казнување“. 
 
 
Правна оцена на Судот: 
 
Бидејќи апликантот се пожалил на повреда на неговото право под членот 3 од 
Конвенцијата, Судот прво ја подвлекол важноста на забраната на тортура: 
 

„Како што Судот има изјавено во многу прилики, членот 3 содржи една од 
најфундаменталните вредности на демократските општества. Дури и во 
најтешките околности, како што се борбата против тероризмот и 
организираниот криминал, Конвенцијата забранува, во апсолутни термини, 
мачење и нечовечко или понижувачко постапување или казнување“. (Ставот 
119) 

 
Судот потоа повтори дека не смее да има никаков исклучок од оваа забрана: 
 

„За разлика од повеќето суштински одредби од Конвенцијата и од нејзините 
протоколи бр. 1 и 4, членот 3 не предвидува никакви исклучоци и никакво 
отстапување од истиот не е дозволено под членот 15 ставот 2, па дури и во 
случај на вонредна состојба каде е загрозено самото преживување на 
нацијата (види: Selmouni pроtив Франција [GC], бр. 25803/94, став 95, ЕСЧП 
1999-V, и пресудата од 28. 10. 1998 година во случајот Assenov и dр. pроtив 
Буgарија‘, во Reports of Judgments and Decisions 1998 - VIII, стр. 3288, став 
93). Конвенцијата забранува, во апсолутни термини, секое мачење, 
нечовечко или понижувачко постапување или казнување, без разлика на 
однесувањето на жртвата (види: пресудата од 15. 11.1 996 година, од 
случајот Chahal pроtив Обеdинеtоtо Kралсtво, во: Reports 1996 - V, стр. 
1855, став 79). Природата на делото, наводно, извршено од страна на 
апликантот затоа беше нерелевантна за целите на членот 3“. (Ставот 119)  

 
Понатаму, Судот детаљно образложи за прагот кое одредено однесување мора да 
го достигне за да биде во рамките на членот 3: 
 

„Судот потсетува дека малтретирањето мора да достигне минимално ниво 
на суровост, за да биде во рамките на членот 3. Оценувањето на овој 
минимум е релативно: тоа зависи од сите околности на случајот, како што е 
времетраењето на третманот, психофизичките последици од истиот, и, во 
некои случаи, полот, возраста и здравствената состојба на жртвата. Во 
однос на лице лишено од слобода, прибегнување кон физичка сила, која не 
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била стриктно потребна во контекст на однесувањето на лицето, го 
намалува човечкиот дигнитет и, во принцип, претставува повреда на 
правото утврдено во членот 3 (види: пресудата од 9. 6. 1998 година, во 
случајот Tekin pроtив Tурција, во Reports 1996 - V, стр. 1855, став 79, и 
пресудата цитирана погоре во случајот Assenov и др. против Бугарија, стр. 
3288, став 94). 

 
Постапувањето беше утврдено од Судот дека е „нечовечно“, поради тоа 
што, помеѓу другото, било со предумисла, било применето со часови без 
прекин, и предизвикало или фактичка физичка повреда или интензивно 
психофизичко страдање, а и „понижувачко“, затоа што било од таков степен 
за да постигне кај жртвите чувство на страв, бол и инфериорност со намера 
истите да се посрамат и да им се всади комплекс на пониска вредност за да 
казнувањето или постапувањето поврзано со истото биде ‘нехумано‘ или 
‘понижувачко‘, инволвираното страдање или понижување мора, во секој 
случај, да оди над тој неизбежен елемент на страдање или на понижување 
поврзано со дадена форма на легитимно постапување или казнување. 
Прашањето, дали целта на постапувањето била да се посрамоти и понижи 
жртвата претставува натамошен фактор кој треба да се земе предвид 
(види, на пример: V. pроtив Обеdинеtоtо Kралсtво [GC], бр. 24888/94, став 
71, ЕСЧП 1999 - IX, како и пресудата од 16. 12. 1997година во случајот 
Raninen pроtив Финсkа, во Reports 1997 - VIII, стр. 2821 - 22, став 55), но, 
сепак, непостоењето на која и да е таква цел не може децидно да исклучи 
наод на повреда на членот 3.“ (Ставот 120) 
 

Потоа, Судот се занимаваше со степенот до кој апликантите мора да го потврдат 
своето тврдење дека биле мачени, пред Европскиот суд за човековите права:  
 

„Наводите за малтретирање мора да бидат поддржани со соодветни докази 
(види, mutatis mutandis, пресудата од 22. 9. 1993 година, во случајот Klaas 
pроtив Gерманија, Серија A бр. 269, стр. 17 - 18, став 30). За да се оценат 
овие докази, Судот го усвојува стандардот на докажување „со кое би 
исклучил какво било основано сомневање“, но додава дека таквото 
докажување може да следи од заедничкото постоење на доволно силни, 
јасни и согласни заклучоци или, пак, од слични непобиени заклучоци 
изведени врз познати факти (види: пресудата во случајот Ирсkа pроtив 
Обеdинеtоtо Kралсtво, од 18. 1. 1978 година, Серија A бр. 25, стр. 64 - 65, 
став 161 in fine).” (Ставот 121) 

 
Судот го применил овој стандард при дадените факти: 
 

„Судот на почетокот забележува дека при претресот пред Судот, Владата 
тврдела дека немало медицински докази кои би покажеле дека 
постапувањето дошло до степенот на суровост потребен за да се смета 
дека има повреда на одредбата која се применува. Иако таквата 
аргументација не била изјавена во претходните фази на судската постапка, 
сепак, Судот мора да ја провери во поглед на важноста и сериозноста на 
утврдување на повреда на членот 3 од Конвенцијата. 

 
Судот нотира дека, како што рече Владата, апликантот не произвел никакви 
убедливи докази во поддршка на неговите наводи за малтретирање или, 
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пак, не лиферувал никаков детален приказ за злоупотребите на кои 
наводно бил подложен од страна на чуварите во затворот Пијаноза, 
особено во периодот од јули до септември 1992 година. Тој самиот се 
ограничи на опишување на ситуацијата која, според него, била нашироко 
распостранета во Пијаноза во тој период и на упатување на белешка од 12. 
12. 1996 година, од претседателот на судот одговорен за извршување на 
казните […]. Навистина, единствениот конкретен доказ лиферуван од 
апликантот за ова прашање, имено медицинскиот регистар на затворот 
Пијаноза […], медицински извештај од 24. 3. 1995година и наодите од 
скенирање на неговите колена од 3. 4. 1996 година […], и потврда за 
неговото ментално здравје напишана на 20. 3. 1996 година[…], не се 
доволни да се пополни празнината. Така, нема ништо во медицинскиот 
регистар на затворот да укаже дека проблемите на апликантот со 
вештачкиот заб биле предизвикани од ударите од чуварите. Ниту, пак, има 
доказ дека повредите на колената биле предизвикани од малтретирање, 
посебно поради тоа што тој не побарал медицински третман на таа основа 
сè до 10. 8. 1993 година (иако тврдел дека малтретирањето значително се 
намалило па дури и престанало од крајот на септември 1992 година). 
Понатаму, потврдата со која се тврди дека имал психолошки нарушувања 
била датирана околу три и пол години по конкретните инциденти и не 
укажува на никакво каузално поврзување (едноставно се тврди дека 
нарушувањата почнале три години претходно – со други зборови, откако 
инцидентите, за кои се пожалил, веќе престанале).“ (Ставовите 123 и124)  

 
Елаборирајќи понатаму на доказите, Судот заклучил дека „материјалот, кој го има 
пред себе во врска со наводите на апликантот дека бил подложен на 
психофизичко малтретирање во затворот Пијаноза, не се смета за доволен доказ 
во поткрепа на таквиот заклучок“. (Ставот 127) 
 
Судот, исто така, ги разгледуваше и наводните повреди на членовите 5, 6 и 8, кои 
не се дел од ова резиме. 
 
 
2. ЧЛЕНОТ 5, СТАВОТ 4 ОД КОНВЕНЦИЈАТА 
 
 
Случај Mooren pроtив Gерманија 
(Апликација бр. 11364/03), пресуда од 9. 7. 2009 година.(Голем судски совет) 
 
 
Правно прашање: 
 
Апликантот, инаку германски државјанин, бил притворен врз основа на обвинение 
за даночно затајување. Неговиот адвокат не добил пристап до досието. Судот го 
разгледувал случајот, меѓу другото, под членот 5 (право на слобода и сигурност), 
особено: 
 
„Секој кој е лишен од слобода или притворен има право да изјави жалба, по која 
судот ќе одлучи во најкраток можен рок и ќе нареди негово ослободување, доколку 
лицето било незаконски притворено.“ 
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Правна оцена на Судот: 
 
Апликантот се пожалил дека не добил пристап до досието. Судот ја разгледал 
оваа жалба по членот 5 ставот 4 од Конвенцијата. 
 
Судот укажал дека: 
 

„Постапката спроведувана под членот 5 ставот 4 од Конвенцијата, пред суд 
кој разгледува жалба против притвор, мора да биде сопарничарска и 
секогаш мора да обезбеди ‘еднаквост на оружјето‘ помеѓу страните, т.е., 
обвинителот и притвореното лице (спореди, особено, случаите Schöps 
pроtив Gерманија, бр. 25116/94, став 44, ЕСЧП 2001 - I; Lietzow pроtив 
Gерманија, бр. 24479/94, став 44, ЕСЧП 2001 - I; Garcia Alva pроtив 
Gерманија, бр. 23541/94, став 39, 13. 2. 2001 година; and Svipsta pроtив 
Леtонија, бр. 66820/01, став 129, ЕСЧП 2006-...). Принципот на еднаквоста 
на оружјето не се обезбедува, ако адвокатот на одбраната нема пристап до 
тие документи во досието на истрагата кои се битни за да може ефикасно 
да ја оспори законитоста на притворот на својот клиент (види, помеѓу 
другите меродавни случаи, и Lamy pроtив Белgија, 30. 3. 1989 година, став 
29, Серија A бр. 151; Nikolova pроtив Буgарија [GC], бр. 31195/96, став 58, 
ЕСЧП 1999-II; Schöps, спомнат погоре, став 44; Shishkov pроtив Буgарија, 
бр. 38822/97, став 77, ЕСЧП 2003 - I; и, Svipsta, спомнат погоре, став 129). 
 
Големиот судски совет, имајќи ја предвид судската практика на Судот, во 
целост го поддржува расудувањето на Судскиот совет и утврдува дека 
постапката со која апликантот бараше да ја оспори законитоста на неговиот 
притвор ги повредила условите за правичност од членот 5 ставот 4 од 
Конвенцијата.“ (Ставовите 124 и 125) 

 
Судскиот совет (апликација бр. 11364/03, пресуда од 13. 12. 2007 година), пред да 
го упати предметот до Големиот судски совет, има изјавено дека: 
 

„Судот повторува дека, со оглед на драматичните последици од лишување 
од слобода врз основните права на погоденото лице, постапката водена 
под членот 5 ставот 4 од Конвенцијата, треба во начело, исто така, да ги 
исполни, до највисокиот можен степен во околностите на тековна истрага, 
основните услови на правично судење како што се гарантира со членот 6 од 
Конвенцијата (види, меѓу другото, Schöps pроtив Gерманија, бр. 25116/94, 
став 44, ЕСЧП 2001 - I; Lietzow pроtив Gерманија, бр. 24479/94, став 44, 
ЕСЧП 2001-I; Garcia Alva pроtив Gерманија, бр. 23541/94, став 39, 13. 2. 
2001 година; Shishkov pроtив Буgарија, бр. 38822/97, став 77, ЕСЧП 2003 - I; 
и, Svipsta pроtив Леtонија, бр. 66820/01, став 129, ЕСЧП 2006-...). 
Постапката пред судот кој разгледува жалба против притвор за тоа мора да 
биде сопарничарска и секогаш да обезбедува начело на ‘еднаквост на 
оружје‘ помеѓу страните - обвинителот и притвореното лице. Иако 
домашните закони може да го исполнат овој услов на разни начини, сепак, 
кој и да е избран метод мора да обезбеди другата страна во постапката да 
знае дека опсервации биле доставени и дека мора да има реална можност 
да даде свои коментари по ова (посебно, види случаи: Schöps, горе 



 239

цитиран, став 44; Lietzow, горе цитиран, став 44; Garcia Alva, горе цитиран, 
став 39; и, Svipsta, горе цитиран, став 129).” (Ставот 91 од пресудата на 
Судскиот совет) 
 
„Начелото на еднаквост на оружјето не се обезбедува ако адвокатот на 
одбраната нема пристап до тие документи во истражното досие кои се 
битни за да се оспори ефикасно законитоста на притворот на клиентот 
(види ги, меѓу другото, и следниве меродавни случаи: Lamy pроtив Белgија, 
пресуда од 30. 3. 1989 година, Серија A бр. 151, стр. 16 - 17, став 29; 
Nikolova pроtив Буgарија [GC], бр. 31195/96, став 58, ЕСЧП 1999 - II; Schöps, 
горе цит., став 44; Shishkov, горе цит., став 77; и, Svipsta, горе цит., став 
129). Судот ја потврдува потребата кривичните истраги да бидат водени 
ефикасно, а што, пак, може да подразбира дека дел од информациите 
собрани за време на ваквите истраги бидат чувани како тајна, за да се 
спречи обвинетите да влијаат врз доказите и врз самата постапка. Сепак, 
оваа легитимна цел не може да се прави по цена на битни рестрикции врз 
правата на одбраната. Затоа, информации кои се битни за оценување на 
законитоста на притворот мора да бидат достапни на уреден начин на 
адвокатот на обвинетиот (спореди, случаи: Lietzow, погоре цитиран, став 47; 
Garcia Alva, погоре цитиран, став 42; Shishkov, погоре цитиран, став 77; и, 
Svipsta, погоре цитиран, став 137).” (Ставот 92 пресудата на Судскиот 
совет) 
 

Судот потоа ги примени овие начела во случајот: 
 

„Судот затоа има потреба да утврди дали, во сегашниот случај, 
информација која била суштинска за оценувањето на законитоста на 
притворот на апликантот не била достапна на неговиот адвокат. Судот 
забележува дека домашните судови донеле свој заклучок дека постоело 
големо сомневање против апликантот дека извршил даночно затајување со 
реферирање на содржините на огромните досиеја пред нив. Овие досиеја 
содржеле и деловни книги одземени од станот на апликантот, но и изјави од 
сведоци дадени од сопствениците на фирмите за кои апликантот работел, 
како и договори за ангажман, потврди за плата и изјави за провизија. 
Содржината на истражните досиеја затоа изгледа дека одиграле клучна 
улога во судските одлуки да се продолжи притворот на апликантот“ (Ставот 
93) 
 
„Судот, понатаму, забележува дека, иако јавното обвинителство и судовите 
биле запознати со досиејата, сепак, нивната прецизна содржина не била 
првобитно дадена на знаење на адвокатот на одбраната. Јавниот 
обвинител неколку пати го има одбиено барањето на адвокатот за пристап 
до предметните досиеја, врз основа на тоа што консултирањето со овие 
документи би ја довело во опасност самата цел на истрагата“. (Ставот 94) 
„Дури по одлуката на Апелациониот суд од 14. 10. 2002 година […], 
адвокатот на обвинетиот добил копии од четири страници од огромните 
предметни досиеја, кои содржеле само осврт на УЈП од градот Дизелдорф 
за износот на приходите на обвинетиот и даноците за кои се сомневал дека 
не ги платил. Сепак, овие документи дале само резиме на фактите како што 
ги толкувало Јавното обвинителство, врз основа на информациите 
достапни на истото. Реално, не е можно за обвинетиот, дури и да е 
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помогнат од адвокат, соодветно да ја оспори веродостојноста на еден таков 
приказ без да има целосен увид во доказите на кои приказот се засновал. 
Дури и во случај како овој, каде наредбата за притвор делумно била 
базирана на доказите одеземени од станот на обвинетиот, со кои, во 
начело, би требало да биде запознат, неговиот адвокат мора да добие 
доволно можности лично да се запознае со основните изјави и другите 
парчиња на докази“. (Ставот 95) 

 
„Од истите причини, предлогот од Обвинителството, кое било одобрено од 
судовите, да му се даде на адвокатот само устен преглед на фактите и на 
доказите од предметните досиеја (спореди, исто така, со случајот Garcia 
Alva, погоре, ставови 18, 43) не бил доволен. Сомневањето против 
обвинетиот било засновано не само врз деловните книги одземени од 
неговиот стан, туку и врз документираните докази добиени од неговите 
работодавци и врз изјавите како сведоци, од истите; со други зборови, 
засновано на огромна количина на материјал, кој бил само спомнат во 
општи термини во наредбата за притвор. Судот не го губи од вид фактот 
дека одбивањето да се даде пристап на адвокатот до предметните досиеја 
бил заснован на ризикот од компромитирање на успехот на тековните 
истраги. Сепак, како што е повторено погоре […], оваа легитимна цел не 
смее да се исполнува по цена на суштински рестрикции врз правата на 
одбраната. Затоа адвокатот мора да има пристап до тие делови од 
предметните досиеја, на кои суштински се базирало сомневањето против 
апликантот. Следи дека апликантот, помогнат од адвокатот, во таа фаза на 
постапката немал можност адекватно да ги оспори наводите спомнати од 
Јавното обвинителство или судовите, како што се бара со начелото на 
‘еднаквост на оружјето‘. (Ставот 96) 

 
Затоа, судот заклучил дека членот 5 ставот 4 бил повреден од страна на Јавното 
обвинителство со одлуката да не даде пристап на адвокатот на апликантот до 
предметното досие. Потоа, ова беше потврдено од страна на Големиот судски 
совет. 
 
Покрај ова, Судот разгледа и неколку други аспекти од случајот под членот 5. 
Таквите разгледувања не се содржани во овој преглед. 
 
 
3. ЧЛЕНОТ 5, СТАВОТ 1 (В) ОД КОНВЕНЦИЈАТА 
 
 
Случај Fox, Campbell и Hartley pроtив Обеdинеtоtо Kралсtво  
 (Апликација бр. 12244/86; 12245/86; 12383/86), пресуда од 30. 8. 1990 година. 
 
 
Правно прашање: 
 
Овие апликанти, три граѓани на Северна Ирска, биле осомничени дека се 
инволвирани во терористички активности. Биле приведени и притворени. Тие 
тврделе дека полицијата не го засновала нивното приведување и притвор на 
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‘основано сомневање‘ дека извршиле кривично дело како што се бара под членот 
5 ставот 1(в). Најрелевантниот дел од членот 5 ставот 1(в) гласи: 
 

„Секој има право на слобода и сигурност, никој не смее да биде лишен од 
слобода, освен во законска постапка, во долунаведените случаи: (...) 
 
(в) законско лишување од слобода или притвор на лице, со цел негово 
приведување пред надлежни судски органи, кога постои основано 
сомневање дека тоа лице сторило кривично дело...“ 

 
 
Правна оцена на Судот: 
 
Судот ја разгледа тужбата на апликантот од аспект на членот 5 ставот 1(в). Истиот 
елаборираше на поимувањето на ‘основано сомневање‘, особено во контекст на 
терористички дела: 
 

„‘Основаноста‘ на сомневањето на кое апсењето треба да се заснова, 
формира битен дел од заштитата против арбитрарното апсење и притвор 
која е утврдена со членот 5 ставот 1(в). Судот се сложува со Комисијата и 
со Владата дека постоењето на ‘основано сомневање‘ претходно 
претпоставува постоење на факти или на информации кои би задоволиле 
објективен набљудувач дека лицето кое е во прашање можеби го сторило 
делото. Што може да се смета за ‘основано‘, сепак, ќе зависи од сите 
околности. 
 
Во овој аспект, терористичко дело спаѓа во посебна категорија. Поради 
постојниот ризик на загуба на животи и човечко страдање, полицијата има 
должност да реагира со најголема итност во следење на сите информации, 
вклучително и информациите од тајните извори. Понатаму, полицијата 
може често да мора да апси осомничен терорист врз основа на 
информација која е сигурна, но која, без да се стави во опасност самиот 
извор на информацијата, не може да се објави на осомниченото лице или, 
пак, да биде произведена во судот во поддршка на обвинението. 
 
Како што веќе укажа Владата, во поглед на тешкотиите инхерентни во 
истрагата и кривичното гонење на терористички дела во Северна Ирска, 
‘основаноста‘ на сомневањето со која се оправдуваат таквите апсења, не 
може секогаш да биде судена според истите стандарди кои се применуваат 
во справувањето со обичниот криминал. Сепак, итноста во справувањето со 
терористичкиот криминал не може да го оправда развлекувањето на 
поимувањето на ‘основаноста‘ до точка каде суштината на заштитата 
обезбедена со членот 5,ставот 1(в) е замаглена [види, mutatis mutandis, 
пресудата за случајот Brogan и dр., од 29. 11. 1988 година, Серија A бр. 145 
- B, стp. 32 - 33, став 59].” (Ставот 32) 
 
„Навистина, членот 5 ставот 1(в) од Конвенцијата не треба да се применува 
на таков начин за да стави несразмерни потешкотии на патот на 
полициските органи на земјите - членки во преземањето ефикасни мерки во 
борбата против организираниот тероризам (види, mutatis mutandis, 
пресудата во случајот Klass и dр. од 6. 9. 1978 година, Серија A бр. 28, стp. 



 242

27 и 30 - 31, ставови 58 и 68). Следи дека од земјите - членки не може да 
биде побарано да ја утврдат основаноста на сомневањето кое претставува 
база за апсењето на осомничен теророрист преку објавување на 
доверливите извори или дури и факти кои би биле подложни на 
индицирање такви извори или нивниот идентитет. 
 
Сепак, на Судот мора да му се овозможи да утврди дали суштината на 
заштитата понудена со членот 5 ставот 1(в) била обезбедена. 
Консеквентно, тужената Влада во најмала рака мора да обезбеди, некои 
факти или информации со кои ќе може да се убеди Судот дека уапсеното 
лице бил основано осомничен дека го извршил наводното дело. Ова, уште 
повеќе е потребно кога, како во овој случај, со домашните закони не се бара 
основано сомневање, туку се утврдува понизок праг, едноставно, со барање 
на искрено сомневање“. (Ставот 34) 
  

Потоа Судот го разгледа барањето за „основано сомневање“ во светло на фактите 
во овој случај: 
 

„Судот прифаќа дека апсењето и ставањето во притвор на секој од овие 
апликанти беше засновано на bona fide сомневање дека тој или таа биле 
терористи, и дека секој од нив, вклучително и г. Hartley, бил испрашуван за 
време на својот притвор за конкретни терористи и дела за кои бил 
сомничен. 
 
Самиот факт што и двајцата, г. Fox и г-ѓа Campbell, имаат претходни казни 
за терористички дела поврзани со [Ирската републиканска армија], иако ова 
би можело да го засили сомневањето за нивното поврзување со 
извршување на терористички кривични дела, сепак, не може да ја формира 
единствената основа на сомневање оправдувајќи го нивното апсење во 
1986 година, но сега некои седум години подоцна“. (Ставот 35) 

 
Потоа, Судот го утврди барањето кое треба да се исполни при испитувањето на 
постоење на „основано сомневање“: 
 

„[…] Фактот што сите апликанти, за време на притворот, биле испитувани за 
конкретни дела на тероризам, не прави ништо повеќе отколку што само 
потврдува дека полицајците имале искрено сомневање дека притворените 
биле инволвирани во ваквите дела, но ова не може да задоволи еден 
објективн набљудувач дека тие дела можеле да ги извршат апликантите..  
 
Горните елементи, сами по себе, не се доволни за поддршка на заклучокот 
дека имало „основано сомневање“. Владата не обезбедила каков било 
натамошен материјал, на кој се засновало сомневањето против 
апликантите. Затоа, нејзините објаснувања не го задоволуваат 
минималниот стандард утврден со членот 5 ставот 1(в), за процена на 
основаноста на сомневањети за апсење на поединец“. (Ставот 35) 

 
Следствено, Судот зазеде став дека имало повреда на членот 5 ставот 1 и 
консеквентно, дека имало и повреда на членот 13, затоа што ниеден ефективен 
правен лек не бил понуден на апликантите да аплицираат за компензација за 
повредата на членот 5 ставот 1. 
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Понатаму, Судот разгледуваше други наводни повреди на членот 5 ставот 2; 
членот 5 ставот 4; и на членот 13, кои нема да бидат дискутирани во овој преглед. 
 
 
4. ЧЛЕНОВИТЕ 5, 6 И 13 ОД КОНВЕНЦИЈАТА 
 
 
Случај Kudla pроtив Pолсkа 
(Апликација бр. 30210/96), пресуда од 26. 10. 2000 година 
 
 
Правни прашања: 
 
Апликантот, M. Kudla, бил државјанин на Полска, кој бил притворен и обвинет за 
измама и фалсикување. Тој тврдел дека ниту добил судење во разумен рок за 
време на фазата на предистражен притвор ниту, пак, имал право на судска 
расправа во разумен рок. 
 
Судот го испита случајот во светло на членот 5 ставот 3 и членот 6 ставот 1, кои 
гласат: 
 
Членот 5 ставот 3: 
„Секој кој е лишен од слобода или притворен во согласност со одредбите од 
ставот 1(в) од овој член ќе... има право да му биде судено во разумен рок или да 
биде пуштен на слобода во текот на судската постапка. Пуштањето може да се 
услови со барање на гаранција дека лицето ќе се појави на судењето“. 
 
Членот 6 ставот 1: 
„Секој,... или кога е кривично гонет, има право на... судење во разумен рок пред... 
трибунал...“ 
 
Судот на крајот одлучи да ја испита наводната повреда на членот 13 кој гласи: 
 
„Секој, чии права и слободи определени во Конвенцијата се повредени, ќе има 
ефективен лек пред домашните органи, без оглед на тоа што повредата била 
сторена од лица кои вршеле службена должност“. 
 
 
Правна оцена на Судот: 
 
1) Судот прво ја разгледа наводната повреда на членот 5 ставот 3 преку 
одредување на периодот кој треба да се земе предвид за предистражната 
притворна постапка, и заклучи дека: „периодот кој треба да се земе предвид се 
состоел од два одвоени термина, првиот траел од 4. 10. 1993 година до 1. 6. 1995 
година, и вториот од 22. 2. 1996 до 29. 10. 1996 година, а вкупно бил две години, 
четири месеци и три дена“. (Ставот 105) 
 
Судот потоа продолжи да ја испитува оправданоста на должината на притворот. 
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„Судот повторува дека прашањето за тоа дали еден период на притвор е 
оправдан или не, не може да се оцени во апстрактот. Дали е оправдано за 
обвинетиот да остане во притвор мора да биде проценето во секој 
конкретен случај според неговите посебни карактеристики. Продолжениот 
притвор може да се оправда во даден случај само ако постојат специфични 
индикации за вистинско барање за јавен интерес, кој, и покрај 
претпоставката на невиност, е потежок од правилото за почитување на 
индивидуалната слобода предвидена со членот 5 од Конвенцијата. [види, 
помеѓу другите пресуди, и Labita pроtив Иtалија [GC], бр. 26772/95, ставови 
152 et seq., ЕСЧП 2000 - IV].  
 
Домашните судски органи имаат должност, на прво место, да обезбедат во 
даден случај, предистражниот притвор на обвинетиот да не биде подолг од 
разумен рок. За оваа цел, органите мораат, имајќи го предвид начелото на 
презумција на невиноста, да ги испитаат сите факти кои се во прилог или 
против постоењето на гореспомнатото барање за јавен интерес, 
оправдувајќи го напуштањето на правилото во членот 5 и истите мора да ги 
изложат во своите одлуки постапувајќи по молбите за пуштање на слобода. 
Битно е, врз основа на причините дадени во овие одлуки и на добро 
документираните факти изјавени од апликантот во неговите жалби, Судот 
да се повика да донесе одлука дали има или нема повреда на членот 5 
ставот 3 (види пресудата од случајот Muller против Франција од 17. 3. 1997 
година, во Reports 1997 - II, стp. 388, став 35).” (Ставот 110) 

 
„Постојаноста на основано сомневање дека лицето во притвор има 
извршено кривично дело е услов sine qua non за законитоста на 
продолжениот притвор, но, сепак, после минувањето на одреден временски 
период, ова веќе не е доволно. Судот тогаш мора да утврди дали другите 
основи презентирани од правосудните органи продолжиле да го 
оправдуваат лишувањето од слобода. Кога таквите основи биле 
‘релевантни‘ и ‘доволни‘, Судот, исто така, мора да биде убеден дека 
домашите органи покажале ‘посебна внимателност‘ во водењето на 
постапката (ibid.).“ (Ставот 111) 

 
Судот потоа го потврди мислењето на Окружниот суд во Краков и на Апелациониот 
суд дека имало опасност апликантот да побегне, затоа што не почитувал две 
судски наредби, да даде медицинска потврда и својата адреса. (Ставовите 112 и 
113) 
 
Сепак, утврдено е дека немало силни причини за продолжување на притворот на 
апликантот. 
 

„Судот прифаќа дека таквата основа, покрај сомневањето дека апликантот 
го има извршено предметното кривично дело, би можело првобитно да биде 
доволно да се оправда притвор за лицето. Но, со минување на времето, таа 
основа стануваше помалку и помалку релевантна, и со оглед на фактот 
дека пред да биде повторно притворен на 4. 10. 1993 година, апликантот 
веќе има поминато речиси цела година во притвор […], само навистина 
силни причини би го убедиле Судот дека неговиот натамошен притвор од 
две години и четири месеци бил оправдан под членот 5 ставот 3“. (Ставот 
114) 
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„Во конкретниот случај, Судот не утврди такви причини, особено имајќи 
предвид дека судовите, и покрај повтореното спомнување на двете 
претходно цитирани инстанци, кога апликантот не одговорил на судска 
наредба, не спомнале некоја друга околност со која би можеле да покажат 
дека ризикот на кој се засновале одлуките, навистина опстојувал за целиот 
релевантен период.“ (Ставот 115) 
 
“Затоа Судот соодветно заклучува дека причините на кои судовите ги 
засновале своите одлуки не биле доволни да се оправда држењето на 
апликантот во притвор за конкрентиот период.“ (Ставот 116) 

 
Така, имало повреда на членот 5 ставот 3 од Конвенцијата. 
 
2) Потоа Судот дебатираше за наводната повреда на членот 6 ставот 1, прво, со 
испитување на периодот кој треба да се земе предвид. 
 

“[…] Судот утврдува дека судските постапки досега траеле повеќе од девет 
години. Но, со оглед на својата јурисдикција ratione temporis […], Судот 
моеже единствено да го разгледува периодот од седум години и некои пет 
месеци кои поминале од 1.5.1993 година, иако ќе даде внимание на фазата 
во постапката на тој датум (види, на пример, случајот Humen pроtив Pолсkа 
[GC], бр. 26614/95, ставови 58 - 59, 15. 10. 1999 година).” (Ставот 123) 

 
Повторно, Судот изврши процена на оправданиот карактер на должината на 
судењето на апликантот преку испитување на околностите на самиот случај во 
светло на критериумите развиени во својата судска практика: 
 

„Судот ќе ја оцени оправданоста на должината на постапката во светло на 
посебните околности во случајот и имајќи ги предвид критериумите 
утврдени во својата судска практика, посебно сложеноста на случајот и 
однесувањето на апликантот и на релевантните органи. Понатаму, мора да 
се земе предвид, исто така, сето она кое директно влијае врз апликантот 
(види, помеѓу другото, и следниве случаи: Philis pроtив Gрција (бр. 2), 
пресуда од 27. 6. 1997 година, во Reports 1997 - IV, стp. 1083, став 35; и, 
Portington pроtив Gрција, пресуда од 23. 9. 1998 година, во Reports 1998 - VI, 
стp. 2630, став 21).” (Ставот 124) 

 
„Судот смета дека, иако случајот имал одредена сложеност, сепак, не може да се 
рече дека ова само по себе ја оправдува сета должина на постапката. 
Вистина е дека во февруари и март 1993 година. апликантот не се појавил пред 
судот и дека, како резултат на тоа, судењето било одложено за октомври 1993 
година. […]. 
 

Но, Судот не најде никакви докази да се покаже дека во некоја натамошна 
фаза на постапката, апликантот покажал однесување на одолговлекување 
или, пак, дека на некој друг начин негативно влијаел врз правилното 
водење на постапката. Со оглед на тоа, Судот смета дека неговото 
однесување не дало значителен придонес за должината на самата 
постапка. 
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Владата сметала дека судовите, иако одговорни за одредено доцнење, не 
биле, во целина гледано, неуспешни да го решат случајот во разумно 
време. Сепак, Судот забележува дека должноста да се дели правдата 
практично лежела на прво место врз самите судски органи, особено поради 
тоа што за време на поголемиот дел од своето судење, апликантот го 
минал во притвор и страдал од сериозна депресија. Ова барало посебна 
внимателност од судовите во справување со случајот. 
Во врска со ова, Судот забележува дека откако беше укината првобитната 
првостепена казна за апликантот на 22. 2. 1996 година., повторното судење 
беше закажано за 10. 10. 1996 година, но започна дури на 18. 3. 1997година, 
т.е. откако помина една година и нешто. Потоа, повторно беше одложено за 
октомври 1997 година […]. Мора да се признае дека одлагањето – барем во 
некој дел – беше последица од настаните кои се препишуваат на другите 
обвинети во случајот […]. Сепак, таквото немање на прогрес во постапката 
резултираше со целосно доцнење од околу една година и осум месеци, 
доцнење за кое Судот не наоѓа доволно оправдување и кое го смета за 
некомпатибилно со внимателноста потребна под членот 6, ставот 1“. 
(Ставот 130)  
 
„Според тоа, Судот не може да го смета временскиот период кој поминал во 
конкретниот случај за разумен“. (Ставот 131) 

 
Така имало повреда на членот 6 ставот 1 од Конвенцијата. 
 
3) На крајот, Судот требаше да ја оцени достапноста на ефективен правен лек 
гарантиран во членот 13 против повредите кои ги претрпел апликантот. 
Вообичаено, ако Судот не го испитувал постоењето на која и да е повреда на 
членот 6 ставот 1 посебните околности на овој случај наметнаа потреба тој да 
продолжи со такво испитување. 
 
Судот, прво, ја објасни применливоста на членот 13 во врска со другите права од 
Конвенцијата: 
 

„Во многу претходни случаи во кои Судот утврди повреда на членот 6 
ставот 1 не сметаше дека е потребно, исто така, да се одлучува и по 
придружна тужба направена под членот 13. Почесто ова беше затоа што во 
дадените околности се сметаше дека членот 6 ставот 1 претставува lex 
specialis во однос на членот 13. 
 
Така, кога правото под Конвенцијата, докажувано од поединец, е „граѓанско 
право“ признато под домашните закони – како правото на сопственост – 
заштитата понудена со членот 6 ставот 1, исто така, ќе биде достапна 
(види, на пример, пресудата во случајот Sporrong и Lönnroth против 
Шведска, од 23. 9. 1982 година, Серија A бр. 52, стp. 31 - 32, став 88). Во 
таквите околности, заштитата понудена под членот 6, ставот 1 која 
подразбира целосна опременост на судската постапка, е постриктна од, и ја 
апсорбира таа под членот 13 (види, на пример, случајот Brualla Gómez de la 
Torre против Шпанија, и пресудата од 19. 12. 1997година, во Reports 1997 -
VIII, стp. 2957, став 41).  
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Судот применил слична логика во случаи кога приговорот на апликантот се 
однесувал на адекватноста на постојна апелациска или касациска постапка 
која доаѓа во рамките и на членот 6, ставот 1 под неговиот „кривичен“ дел и 
членот 13 (види ја пресудата во случајот Kamasinski против Австрија oд 19. 
12. 1989 година, Серија A бр. 168, стp. 45 - 46, став 110 – во однос на 
постапки за укинување пред Врховниот суд). 
 
Во таквите случаи, не постои правен интерес за повторно испитување на 
истата предметна жалбена материја под помалку стриктните услови од 
членот 13.“ (Ставот 146) 

 
“Сепак, нема поклопување и затоа нема ни апсорпција кога, како во сегашниот 
случај, наводната повреда на Конвенцијата која поединец сака да ја донесе пред 
„национален орган“ е повреда на судењето во разумен рок спротивно на членот 6 
ставот 1. Прашањето, дали апликантот во даден случај имал корист од судење во 
разумен рок во определувањето на граѓанските права и обврски или на кривично 
обвинување е правно прашање одвоено од тоа дали бил достапен на апликантот 
со домашните закони ефективен правен лек за да се поднесе апликација на таа 
основа. Во сегашниот случај, прашањето кое требаше да се реши пред 
‘трибуналите’ од членот 6 ставот 1 беше кривичното обвинение поднесено против 
апликантот, додека апликацијата која тој сакаше да биде разгледана од страна на 
‘национален орган’ за целите на членот 13 беше одвоена од таа за неразумната 
должина на постапката“. (Ставот 147) 
 
Како резултатна тоа, Судот одлучи да ја разгледа апликацијата од апликантот под 
членот 13, земена одвоено. 
 
Судот продолжи со појаснување на рамките на применливоста на членот 13 во 
конкртен контекст на повредата на членот 6, ставот 1. 
 
Во одговор на мислењето на Владата дека членот 13 не се однесувал на случаи 
каде апликацијата веќе била разгледана под членот 6 ставот 1 Судот го конципира 
следниов аргумент: 
 

„Судот не наоѓа ништо во словото на членот 13 да се заснова начело, 
според кое нема рамка за неговата примена во однос на кој и да е аспект на 
‘правото на суд’ содржан во членот 6 ставот 1. Исто така, ниедна сугестија 
за такво ограничување на операцијата на членот 13 не може да се најде во 
историјатот на пишувањето на истиот“. (Ставот 151) 
 
„[…] Членот 13, директно одразувајќи ја обврската на државите, прво, и 
најнапред да ги штитат човековите права во рамките на своите правни 
системи, утврдува дополнителна гаранција за поединецот за да се 
обезбеди тој ефективно да ги ужива овие права. Целта на членот 13, како 
што се гледа од pоdgоtвиtелниtе tруdови (види во: Collected Edition of 
the”Travaux Préparatoires” of the European Convention on Human Rights, vol. II, 
стр. 485 и 490, и vol. III, стp. 651), е да се обезбеди средство преку кое 
поединци може да добијат помош на национално ниво за повреди на 
нивните права од Конвенцијата пред да ја стават во погон меѓународната 
машинерија за апликација пред Судот. Од оваа перспектива, правото на 
поединец на судење во разумен рок ќе биде помалку ефикасно ако не 
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постои можноста да се поднесе барањето во врска со Конвенцијата, прво, 
до национален орган; и условите од членот 13 треба да се гледаат како 
засилувачки за тие од членот 6 ставот 1, отколу да бидат апсорбирани од 
општата обврска наметната со тој член да не се подложат поединци на 
прекумерни доцнења во правните постапки“. (Ставот 152) 

 
Исто така, Судот го поби аргументот на Владата дека разгледувањето на 
должината на постапката под членот 13 би „се свело на наметнување, врз 
државите, нова обврска на воведување на ‘право на жалба’: 
 

„Правниот лек за приговарање во врска со неразумна должина на 
постапката не инволвира како таков жалба против ‘определувањето’ на 
какво било кривично обвинение или на граѓанските права и обврски. Како и 
да е, условено со придржување кон барањата на Конвенцијата, на 
државите-потписнички – како што Судот зазеде став во многу претходни 
прилики – им се нуди одредена дискреција во врска со начинот на кој тие 
обезбедуваат помош предвидено со членот 13 и се придржуваат кон 
нивната обврска од Конвенцијата под таа одредба (види, на пример., 
пресудата во случајот Kaya pроtив Tурција oд 19. 2. 1998 година, во Reports 
1998 - I, стp. 329 - 30, став 106).  
 
Во однос на сугестијата дека барањето за дополнителен правен лек би 
довело домашните постапки да бидат уште повеќе оптоварени, Судот 
забележа дека иако во овој момент нема доминантна шема во правните 
наредби на државите-потписнички во однос на правните лекови за 
прекумерна должина на постапките, постојат примери кои се појавуваат од 
сопствената судска практика на Судот за правилото за исцрпување на 
домашните правни лекови, кои покажуваат дека не е неможно да се 
создадат такви правни лекови и истите да се оперираат ефективно (види, 
на пример, Gonzalez Marin pроtив Шpанија (dec.), бр. 39521/98, ЕСЧП 1999 - 
VII, и Tomé Mota pроtив Pорtуgалија (dec.), бр. 32082/96, ЕСЧП 1999 - IX).” 
(Ставот 154) 

 
Затоа, Судот сметаше дека членот 13 гарантира ефективен правен лек пред 
национален орган за наводна повреда на барањето под членот 6 ставот 1 да се 
има судска расправа за случај во разумен рок. 
 
На крајот, Судот објасни понатаму што „ефективен правен лек“ вклучува и одлучи 
дали барањата од членот 13 биле почитувани. 
 

“[…] Ефектот на членот 13 е таков, што бара обезбедување на домашен 
правен лек за да се реши супстанција та на ‘доказлива апликација’ под 
Конвенцијата и да се обезбеди соодветна помош (види, меѓу другите 
пресуди, и таа во случајот Kaya погоре). 
 
Рамката на обврските на државите - потписнички под членот 13 варира во 
зависност од природата на апликацијата на апликантот; сепак, правниот лек 
баран со членот 13 мора да биде „ефективен“ и во практиката и во правото 
(види, на пример, İlhan pроtив Tурција [GC], бр. 22277/93, став 97, ЕСЧП 
2000 - VII). 
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„Ефективноста“ на „правниот лек“ во рамките на значењето на членот 13 не 
зависи од сигурноста на поволен исход за апликантот. Ниту, пак, „органот“ 
спомнат во таа одредба мора да биде судски орган; но ако не е, неговите 
компетенции и гаранциите кои ги нуди се релевантни во утврдувањето дали 
правниот лек пред него е ефективен. Исто така, дури и ако единствен 
правен лек самиот по себе не ги исполнува во целост барањата од членот 
13, целината на правните лекови предвидени со домашните закони може 
ова да го стори (види ги, меѓу другите, и случаите: Silver и dр. pроtив 
Обеdинеtоtо Kралсtво, пресуда од 25. 3. 1983 година, Серија A бр. 61, стp. 
42, став 113; и, Chahal pроtив Обеdинеtоtо Kралсtво, со пресуда од 15. 11. 
1996 година, во Reports 1996 - V, стp. 1869 - 70, став 145).” (Ставот 157) 
 
„Судот на самиот почеток нотира дека Владата не тврдела дека постоел 
одреден правен начин преку кој апликантот би можел да се пожали за 
должината на постапката, но изложи дека целината на неколку правни 
лекови ги исполнила условите од членот 13. Но, истите не покажаа дали и, 
ако е така, како апликантот би можел да добие помош - или како превенција 
или како компензација - со користење на таквите правни лекови […]. Не 
беше сугерирано дека кој и да е од правните лекови се однесувал, или, пак, 
комбинација од нив, можела да го убрза определувањето на обвинението 
против апликантот ниту, пак, да му обезбеди адекватна компензација за 
доцнењата кои веќе се случиле. Ниту, пак, Владата дала некаков пример од 
домашната практика кој би покажал дека, со користењето на конкретните 
средства, било можно за апликантот да добие таква помош. 
 
Ова, само по себе, би покажало дека спомнатите средства не го 
исполнуваат стандардот на „ефективноста“ за целите на членот 13, затоа 
што, како што веќе спомна Судот […], бараниот правен лек мора да биде 
ефективен и правно и практично.“ (Ставот 159) 

 
На крајот, Судот зазеде став дека апликантот и немал домашен правен лек со кој 
тој би можел да го реализира своето право на „судско рочиште во разумно време“, 
гарантирано со членот 6, ставот 1, од Конвенцијата. Сходно на тоа, имало повреда 
на членот 13 од Конвенцијата во овој случај. 
 
 
5. ЧЛЕНОТ 6, СТАВОВИТЕ 1 И 3 (Г) ОД КОНВЕНЦИЈАТА 
 
 
Случајоt Kostovski pроtив Холанdија 
(Апликација бр. 11454/85), пресуда од 20. 11. 1989 година. 
 
 
Правно прашање: 
 
Во случајот Kostovski против Холандија, апликантот бил осуден од холандскиот 
суд врз база на изјави кои биле дадени од анонимни сведоци. ЕСЧП го 
разгледуваше случајот од агол на правото на правично судење (членот 6 ставот 1) 
и правото на обвинетиот да ги сослуша сведоците што го товарат и што се во 
негова полза (членот 6 ставот 3(г)). 
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Членот 6 ставот 1 во неговите релевантни делови, гласи: 
 
„Секој, при определувањето на... какво било кривично обвинение против него, има 
право на правично и јавно судење... пред независен и непристрастен трибунал...“ 
 
Релевантните делови на членот 6 ставот 3 гласат: 
 
„Секој кривично обвинет ќе ги има следниве минимални права: 
... 
 
(г) сам да ги сослуша или да овласти некој друг да ги сослуша сведоците кои го 
товарат, како и да обезбеди присуство и сослушување на сведоци во своја полза, 
под истите услови кои важат за сведоците кои го товарат“. 
 
 
Правна оцена на Судот: 
 
Апликантот се пожалил за повреда на своето право на правилно судење (членот 6 
ставот 1) и на своето право да сослуша сведоци кои го товарат (членот 6 ставот 3 
г). 
 
Судот ги разгледал поплаките заедно, каде укажал дека „гаранциите во ставот 3 од 
членот 6 претставуваат специфични аспекти на правото на правично судење 
утврдени со ставот 1“. 
 
Судот изјави дека анонимните сведоци, иако истите не биле сослушани за време 
на главната расправа, треба да се сметаат како сведоци за целите на 
Конвенцијата: 
 

„Судот бележи дека само еден од авторите на изјавите - имено лицето чии 
изјави биле прочитани за време на судењето - бил, според законите на 
Холандија, сметан за „сведок“ […]. Сепак, во светло на автономното 
толкување кое треба да се даде на овој термин (види пресудата во случајот 
Bönisch, од 6. 5. 1985 година, Серија A бр. 92, стp. 15, ставови 31 - 32), и 
двата автора треба така да се сметаат за целите на членот 6 - 3-г од 
Конвенцијата, затоа што изјавите и од двајцата, без разлика дали 
прочитани на самиот претрес или не, всушност биле пред судот и биле 
земени предвид од истиот“. (Ставот 40) 

 
Консеквентно, Судот го елаборираше правото да се сослушаат сведоци кои го 
товарат обвинетиот: 
 

„Во принцип, сите докази мора да бидат изведени во присуство на 
обвинетиот на јавен претрес, со цел, на спротивставена аргументација 
(види случајот Barberà, Messegué и Jabardo и пресудата од 6. 12. 1988 
година, Серија A бр. 146, стp. 34, став 78). Сепак, ова не значи дека, за да 
се користат како доказ изјавите на сведоците секогаш да мораат да се 
направат на јавна расправа пред судот: да се користат како доказ таквите 
изјави, добиени во предистражната фаза, само по себе не е неконзистентно 
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со ставовите 3(г) и 1 од членот 6, под услов правата на одбраната да се 
почитуваат.  
 
По правило, овие права бараат на обвинетиот да му се даде адекватна и 
соодветна можност да оспорува и испитува сведоци кои го товарат, или во 
самиот момент кога сведокот ја давал изјавата, или, пак, во некоја 
подоцнежна фаза на постапката (види, mutatis mutandis, пресудата од 
случајот Unterpertinger од 24. 11. 1986 година, Серија A бр. 110, стр. 14 - 15, 
став 31).” (Ставот 41) 

 
Судот заклучил дека расправата пред холандските судови не ги исполнила овие 
услови: 
 

„Сепак, таквата можност не била дадена на апликантот во овој случај, иако 
сигурно не би можело да има двоумење дека тој сакал да ги оспори и 
испита инволвираните анонимни лица. Не само што истиве лица не биле 
сослушани на судењата, туку и нивните изјави биле земени, дали од 
полицијата или од истражниот судија, во отсуство на г. Kostovski и неговиот 
адвокат […]. Консеквентно, во ниедна фаза овие лица не можеле да бидат 
испитувани директно од него или во негово име.  
 
Вистина е дека одбраната успеала, и пред Окружниот суд во Утрехт и пред 
Апелациониот суд во Амстердам, да го испита едниот од полициските 
службеници и двајцата истражни судии кои ги земале изјавите […]. 
Одбраната, исто така, беше во можност, но само во однос на еден од 
анонимните сведоци, да предаде писмени прашња до него индиректно 
преку истражните судии […]. Сепак, природата и рамките на прашањата која 
одбраната можела да ги постави на еден од двата начина, биле доста 
ограничени поради одлуката анонимноста на авторите на изјавите да биде 
задржана […]. 

 
Последната карактеристика на случајот само ги зголеми тешкотиите со кои 
се соочи апликантот. Ако одбраната не е запозната со идентитетот на 
лицето кое сака да го испита, таа може да биде лишена од самите детали 
кои би и овозможиле да покаже дека тој сведок е со предрасуди, 
непријателски расположен сведок или несигурен. Сведочењето или другите 
изјави со кои се инкриминира обвинетиот, може навистина да бидат 
намерно невистинити или, пак, едноставно погрешни, а тогаш одбраната 
тешко дека ќе може да го обелодени ова ако самата нема доволно 
информации со кои би и се овозможило да ја тестира сигурноста на авторот 
или да стави сомнеж на неговиот личен кредибилитет. Опасностите 
инхерентни во таквата ситуација се очигледни“. (Ставот 42) 

 
Консеквентно, Судот го разгледуваше прашањето дали неповолностите за 
апликантот и за неговиот адвокат биле доволно со противтежа: 
 

„Вистина е дека еден од анонимните сведоци бил сослушан од страна на 
истражните судии. Сепак, Судот е должен да забележи дека – покрај 
фактите ниту апликантот ниту адвокатот не биле присутни на интервјуата – 
дури ни истражните судии не биле запознаени со идентитетот на лицето 
[…], ситуација која не можела да не биде без последици за тестирањето на 



 252

неговата сигурност. Што се однесува за другото анонимно лице, тој 
воопшто не бил сослушан од истражен судија, туку само од полицијата […]. 
 
Во таквите околности не може да се рече дека хендикепите под кои 
одбраната тешко работела биле противтежа на постапките користени од 
страна на судските органи“. (Ставот 43) 
 

На крајот, Судот го разгледуваше балансот помеѓу заштитата на сведоците и 
борбата против организираниот криминал, од една страна, и правата на одбрана, 
од друга страна: 
 

„Иако подемот на организираниот криминал несомнено бара воведување на 
соодветни мерки, на Судот му изгледа дека излагањата на Владата не 
ставаат доволна тежина на тоа што адвокатот на одбраната го опиша како, 
интересот на секој во цивилизираното општество во судска постапка која 
може да се контролира и е правична“. Правото на правично делење на 
правдата држи такво еминентно место во демократското општество (види 
пресудата во случајот Delcourt од 17. 1. 1970 година, Серија A бр. 11, p. 15, 
став 25), да тоа не може да се жрвува за практичноста. Конвенцијата не 
исклучува потпирање, во истражната фаза на кривичната постапка, врз 
извори како што се анонимни кодоши. Но, последователната употреба на 
анонимни изјави како задоволителни докази за базирање на казна, како во 
овој случај, е сосема друго прашање. Тука се инволвираат ограничувања на 
правата на одбраната кои се неспоиви со гаранциите содржани во членот 6. 
Всушност, Владата призна дека казната за апликантот била базирана ‘до 
одлучувачки степен‘ на анонимните изјави“. (Ставот 44) 

 
Врз основа на ваквите разгледувања, Судот дојде до заклучокот дека правото на 
апликантот на правично судење било повредено. 
 
 
6. ЧЛЕНОТ 6 ОД КОНВЕНЦИЈАТА 
 
 
Случај Khuzhin и dр. pроtив Русија 
(Апликација бр.13470/02), пресуда од 23. 1. 2009 година 
 
 
Правно прашање: 
 
Во случајов, апликантите, инаку граѓани на Руската Федерација, биле притворени и 
судени за лишување од слобода. За време на постапката, обвинителот и другите 
функционери се појавиле на ТВ и дале изјави за инволвирањето на апликантите во 
криминалот. Судот го разгледа случајот, помеѓу другото, и во светло на 
претпоставката на невиност предвидена со членот 6 ставот 2, кој, пак, во своите 
релевантни делови гласи вака: 
 
„Секој кривично обвинет ќе се смета за невин сè додека не се докаже дека е 
виновен во согласност со законот“. 
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Правна оцена на Судот: 
 
Судот го разгледуваше случајот во светло на претпоставката на невиност 
предвидена со членот 6 ставот 2 од Конвенцијата. 
 
Судот елаборираше на целта и на рамките на претпостваката на невиност: 
 

„Судот повторува дека членот 6 ставот 2 во својот релевантен аспект, има, 
за цел да се спречи поткопувањето на правично кривично судење со 
неосновани изјави дадени во блиска врска со овие постапки. 
Претпоставката на невиност предвидена со ставот 2 од членот 6 
претставува еден од елементите на правичното судење кое се бара со 
ставот 1 (види Allenet de Ribemont pроtив Франција, пресуда од 10. 2. 1995 
година, Серија A бр. 308, став 35). Со ова се забранува прерано изразување 
од самиот суд на мислењето дека лицето „обвинето за кривично дело“ е 
криво пред тоа лице да биде така докажано според законот (види Minelli 
pроtив Швајцарија, пресуда од 25. 3. 1983 година, Серија A бр. 62); со ова, 
исто така, се покриваат изјавите на другите јавни функционери за тековни 
кривични истраги со кои се охрабрува јавноста да поверува дека 
осомничениот е виновен и да ја прејудицира процената на фактите од 
страна на надлежните судски органи (види Allenet de Ribemont, цитирано 
погоре, став 41; Daktaras pроtив Лиtванија, бр. 42095/98, ставови 41 - 43, 
ЕСЧП 2000 - X; и Butkevičius pроtив Лиtванија, бр. 48297/99, став 49, ЕСЧП 
2002 - II).” (Ставот 93) 
 
„Судот одржува постојан приод дека претпоставката на невиност ќе биде 
повредена ако судско решение или, пак, изјава од јавен функционер во 
врска со лице обвинето за кривично дело изразува мислење дека тоа лице 
е криво пред да биде докажано дека е виновен според законот. Доста е ако 
се каже, дури и при немање на некој формален наод, дека има некое 
размислување со кое се сугерира дека судот или јавниот функционер го 
сметаат обвинетиот за виновен. Фундаментална разлика мора да се 
напарви помеѓу изјава дека некој е само осомничен за извршено дело и 
јасно изјаснување, при немање на конечната пресуда, дека некое лице го 
извршило конкретното дело. Судот постојано ја потенцира важноста на 
изборот на зборовите од страна на државните функционери во нивните 
изјави пред на лицето да му биде судено и пресудено за конкретно 
кривично дело (види Böhmer pроtив Gерманија, бр. 37568/97, ставови 54 и 
56, 3. 10. 2002 година, и Nešťák pроtив Словачkа, бр. 65559/01, ставови 88 и 
89, 27. 2. 2007 година).” (Ставот 94) 

 
Потоа судот ги примени овие начела во случајот: 
 

„[…] Судот забележува дека неколку дена пред закажаното отворање на 
судењето во случајот на апликантите, еден државен ТВ - канал емитувал 
говорна шоу - програма, каде иследникот кој работел на случајот на 
апликаните, градскиот обвинител и раководителот на одделението за 
посебно тешки форми на криминал во регионалното Јавно обвинителство 
земале учество. Учесниците дискутирале за случајот на апликантите 
детаљно со одредена контрибуција и од водителот на програмата и од 
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наводната жртва на делата на апликантите. Последователно, програмата 
била емитувана уште двапати за време на самото судење и уше еднаш 
неколку дена пред жалбениот претрес. 

 
Што се однесува до содржината на самата ТВ - програма, Судот нотира 
дека сите тројца, инаку високи службеници во Јавното обвинителство ги 
опишале делата наметнати на апликантите како „криминал“ кој тие го имаат 
извршено […]. Нивните изјави не биле ограничени само на статусот на 
претстојните постапки, ниту, пак, на „состојбата на сомневање“ против 
апликантите, туку го претставиле, како етаблиран факт, без никакво 
условување или резерва, инволвирањето на апликантите во извршување на 
делата, без дури и да спомнат дека апликантите го негирале ова. Понатаму, 
градскиот обвинител, г. Zinterekov, го спомнал криминалното досие на 
апликантите, портретирајќи ги како тешки криминалци, и дури претендирал 
дека извршувањето на „криминалот“ бил резултат на нивните „лични 
квалитети“ - „свирепоста и бесмислената бруталност“. Во својот завршен 
говор, тој, исто така, рекол дека единствениот избор кој би морал судот да 
го направи е да пресуди казна со соодветна должина, така презентирајќи ја 
пресудата на апликантите како единственото можно решение на судската 
постапка […]. Судот смета дека ваквите изјави од страна на државните 
функционери се сведуваат на изразување на вината на апликантите и ја 
прејудицирале оцената на фактите од страна на надлежниот судски орган. 
Поради фактот што овие функционери имале високи функции во градските 
и регионалните јавни обвинителства, тие требало да бидат посебно 
внимателни во изборот на зборовите при опишувањето на претстојните 
кривични постапки против апликантите. Имајќи ја предвид содржината на 
нивните изјави како што е дадено погоре, Судот утврдува дека некои од 
нивните изјави не можело а да не ја охрабрат јавноста да поверува дека 
апликантите се виновни пред тие и да бидат докажани за виновни според 
законот. Според тоа, Судот утврдува дека имало повреда на презумцијата 
на невиност во врска со апликантите“. (Ставот 95) 

 
Затоа имало повреда и на членот 6 ставот 2 од Конвенцијата. 
 
 
7. ЧЛЕНОТ 8 ОД КОНВЕНЦИЈАТА 
 
 
Случај Rotaru pроtив Романија 
(Апликација бр. 28341/95), пресуда од 4. 5. 2000 година. 
 
 
Правни прашања: 
 
Апликантот, M. Rotaru, тврдел дека задржувањето на персонална информација од 
страна на Романската служба за разузнавање (RIS) за околу 50 години и нејзиното 
користење се сведува на повреда на неговото право на почитување на приватниот 
и на семејниот живот утврдено со членот 8 од Конвенцијата: 
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„1. Секој има право на почитување на неговиот приватен и семеен живот, 
домот и преписката. 
 
2. Нема да постои никакво мешање од страна на јавната власт при 
остварувањето на ова право, освен во согласност со законот и доколку е 
тоа неопходно во едно демократско општество за заштита на националната 
безбедност, јавната сигурност или економската благосостојба во земјата, за 
спречување на немири или на извршување на кривично дело, за заштита на 
здравјето и моралот, или за заштита на правата и слободите на другите.“ 

 
Апликантот, исто така, навел дека романските судови не му понудиле правен лек 
да ја оспори наводната повреда на неговото право на почитување на неговата 
личност. Навистина, членот 13 од Конвенцијата гласи: 
 
„Секој, чии права и слободи определени во Конвенцијата се повредени, ќе има 
ефективен лек пред домашните органи, без оглед на тоа што повредата била 
сторена од лица кои вршеле службена должност“ 
 
На крајот, апликантот тврдел дека домашните судови не организирале расправа 
по неговата тужба за компензација предвидено со членот 6 ставот 1 од 
Конвенцијата: „Секој, при определувањето на неговите граѓански права и 
обврски..., има право на... судење пред... трибунал...“ 
 
 
Правна оцена на Судот: 
 
1) За да се разгледа овој случај во однос на барањата од членот 8, Судот прво 
утврди дали тој член се однесувал на оклностите на случајот. 
 

„Во конкретниот случај, Судот нотира дека писмото од RIS од 19. 12. 1990 
години содржело разни информации за животот на апликантот, особено 
неговите студии, политчки активности, и неговото кривично досие, а некои 
од овие информации биле собрани и пред повеќе од педесет години. 
Според мислењето на Судот, таквата информација, кога систематски се 
собира и се складира во досие чувано од страна на агентите на државата, 
спаѓа во доменот на „приватниот живот“ за целите на членот 8 ставот 1 од 
Конвенцијата. Ова уште повеќе во конкретниот случај, затоа што некои 
информации биле декларирани за лажни и се со веројатност да ја повредат 
репутацијата на апликантот. 

 
Консеквентно, членот 8 се применува“. (Ставот 44) 

 
Потоа, при разгледувањето дали романските власти се придржувале на членот 8, 
Судот анализирал дали имало мешање во правото на приватен и семеен живот: 
 

„Судот укажува дека и складирањето информации од страна на јавен орган 
кои се однесуваат на приватниот живот на поединец и користењето на 
истите, како и одбивањето да се овозможи да се побие ова, се сметаат за 
мешање во правото на почитување на приватниот живот обезбедено во 
членот 8 ставот 1 од Конвенцијата [види ги следниве пресуди: Leander 
цитиран погоре, стр. 22, став 48; Kopp pроtив Швајцарија, 25. 3. 1998, во 
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Reports 1998-II, стp. 540, став 53; и Amann pроtив Швајцарија [GC], 
бр. 27798/95, ставови 69 и 80, EСЧП 2000-II]. 
 
Во конкретниот случај, јасно е вон секоја случајност од писмото на RIS од 
19. 12. 1990 година, дека RIS била во посед на информации за приватниот 
живот на апликантот. Иако треба да се признае дека тоа писмо носи датум 
пред влегувањето во сила на Конвенцијата во однос на Романија од 20. 6. 
1994 година, Владата не рече дека RIS престанала да држи информации за 
приватниот живот на апликантот по тој датум. Судот, исто така, нотира дека 
имало употреба на некои информации и по тој датум, на пример, со 
барањето за преиспитување кое доведе до одлуката од 25. 11. 1997 година. 
 

И складирањето и користењето на таквата информација, кои беа комбинирани со 
одбивање да се дозволи на апликантот истово да го собори, доведе до мешање во 
неговото право на почитување на приватниот живот гарантирано со членот 8 
ставот 1“. (Ставот 46) 
 
Потоа, Судот сакаше да провери дали мешањето на властите било оправдано и ги 
утврди критериумите за таквото разгледување: 
 

„[…] Иако Судот потврдува дека разузнавачки служби може легитимно да 
постојат во демократско општество, сепак, Судот повторува дека 
овластувањата за тајно следење на граѓаните се толерираат под 
Конвенцијата сè додека се стриктно потребни за заштита на демократските 
институции [види Klass и dр. pроtив Gерманија, пресуда од 6. 9. 1978 година, 
Серија A бр. 28, стp. 21, став 42]. 
 

Ако не е во спротивност со членот 8, таквото мешање мора да биде „во согласност 
со законот“ по ставот 2 и уште повеќе, да биде потребно во демократско 
општество за да се оствари таквата цел“. (Ставовите 47 и 48) 
 
Потоа, Судот изврши детаљно испитување на првото барање интервенцијата да 
биде „во согласност со законот“: 
 

„Судот ја повторува својата решена судска практика, според која изразот „во 
согласност со законот“ не само што бара оспорената мерка да има одредена 
основа во домашните закони, туку и да се однесува на квалитетот на 
конкретниот закон, барајќи ова да биде достапно до засегнатото лице и да 
биде предвидливо во однос на своите ефекти (види, како понова пресуда, 
Amann цитирна погоре, став 50).” (Ставот 52) 
 

Европскиот суд оцени дека мешањето од страна на романските власти имало 
основа во законот (ставот 53) и сметаше дека законот со кој се дозволува 
мешањето бил достапен (ставот 54). 
 
Судот понатаму елаборираше за барањето, законот да биде предвидлив: 
 

„Што се однесува до барањето за предвидливост, Судот повторува дека 
правило е „предвидливо“ ако е формулирано со доволна прецизност за да му 
се овозможи на секој поединец - ако треба со соодветен совет - да го 
регулира своето однесување. Судот ја нагласи важноста на овој концепт во 
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однос на тајното следење во следниве термини (види Malone pроtив 
Обеdинеtоtо Kралсtво, пресуда од 2. 8. 1984 година, Серија A бр. 82, стp. 32, 
став 67, повторено во Amann цитирано погоре, став 56): 
 
„Судот би го повторил своето гледиште дека фразата ‘во согласност со 
законот‘ не се однесува само на домашните закони, туку се однесува и на 
самиот квалитет на тие ‘закони‘, барајќи истите да бидат компатибилни со 
владеење на правото, кое е експлицитно спомнато во Преамбулата на 
Конвенцијата... Така фразата имплицира - а ова следи од предметот и целта 
на членот 8 - дека мора да има мерка на правна заштита во домашните 
закони против арбитрарно мешање од страна на јавните органи во правата 
кои се заштитени со ставот 1... Особено кога овластувањата на извршната 
власт се практикуваат во тајност, тогаш ризиците за арбитрарност се 
евидентни... 
 
... Затоа што практичното спроведување на мерките на тајно следење на 
комуникациите не е отворено за контрола од страна на заинтересираните 
поединци или пошироката јавност, би било спротивно на владеењето на 
правото за легалната дискреција дадена на извршната власт да биде 
изразена во контекст на слободна власт. Консеквентно, законот мора да ги 
покаже рамките на секоја таква дискреција дадена на надлежните органи и 
начинот на нејзиното извршување со доволна јаснотија, имајќи ја предвид 
легитимната цел на мерката во прашање, да се даде на поединецот 
адекватна заштита против арбитрарното мешање“. (Ставот 55) 
 
„Квалитетот на законските прописи кои се применуваат во овој случај затоа 
мора да биде проверуван, со цел, особено, да се заклучи дали домашните 
закони ги утврдиле со доволна прецизност околностите во кои RIS би можела 
да складира и користи информации за приватниот живот на апликантот“. 
(Ставот 56) 

 
Судот продолжи: 
 

„Ниедна одредба во домашните закони, сепак, не дефинира некакви 
граници за извршувањето на таквите овластувања. Така, на пример, 
спомнатиот Закон не го дефинира видот на информацијата која може да се 
сними, категоријата на луѓе против кои мерки на следење како собирање и 
чување информации може да се преземат, околностите во кои таквите 
мерки може да се преземаат, или, пак, постапката која треба да се 
применува. Слично, Законот не утврдува граници за староста на 
информациите кои се чуваат, ниту, пак, должината на периодот во кој може 
да се чуваат. […] 
 
Судот нотира дека [Законот] не содржи експлицитни, детаљни одредби во 
врска со лицата овластени да се консултираат со досиејата, природата на 
досиејата, постапката која треба да се почитува, или употребата која може 
да се изврши од така добиената информација“. (Ставот 57) 
 
Судот, исто така, мора да е убеден дека постојат адекватни и ефективни 
заштити против злоупотребата, затоа што системот на тајно следење 
наменет да ја штити националната безбедност го вклучува ризикот од 



 258

поткопување па дури и од уништување на демократијата под изговор на 
нејзиното бранење (види Klass и dр., пресуда цитирана погоре, стp. 23 - 24, 
ставови 49-50). 
 
За системите на тајното следење да бидат компатибилни со членот 8 од 
Конвенцијата, тие мора да содржат заштита предвидена со закон која се 
однесува на надзорот над активностите на релевантните служби. 
Постапките на надзор мора да ги следат вредностите на демократското 
општество колку што е можно поверно, особено владеењто на правото, кое 
јасно се спомнува во Преамбулата на Конвенцијата. Владеењето на 
правото, меѓу другото, подразбира дека мешањето од страна на извршната 
власт во правата на поединците треба да подлежи на ефективен надзор, 
кој, нормално, би требало да се извршува од судовите, во најмала рака како 
последна инстанца, затоа што судската контрола нуди најдобри гаранции на 
независност, непристрасност и соодветна постапка (види Klass и dр., 
пресуда цитирана погоре, стp. 25 - 26, став 55). 

 
Во конкретниот случај, Судот нотира дека романскиот систем за собирање и 
архивирање на информации не предвидува таква заштита, нема никаква 
предвидена постапка за надзор со Законот бр. 14/1992, без разлика дали 
наредената мерка е во сила или, пак, потоа“. (Ставот 59 - 60) 

 
Затоа, „Судот смета дека домашните закони не ги покажуваат со разумна јаснотија 
рамките и начинот на вршење на релевантната дискреција доделена на јавните 
органи“. (Ставот 61) 
 

 „[…] држењето и употребата на информации од страна на RIS во врска со 
приваниот живот на апликантот не биле ‘во согласност со законот‘, факт кој 
е доволен да се смета за повреда на членот 8. Понатаму, во конкретниот 
случај, тој факт го спречува Судот да ја преиспита легитимноста на целта 
која се врши преку наредените мерки и да утврди дали истите – 
претпоставувајќи дека целта била легитимна - биле ‘потребни во едно 
демократско општество‘.“ (Ставот 62) 

 
Консеквентно, имало повреда на членот 8. 
 
2) Што се однесува до наводната повреда на членот 13 од Конвенцијата, т.е. на 
правото на ефективен правен лек за повреда на правата утврдени во 
Конвенцијата, Судот го утврди следново: 
 

„Судот повторува дека тој доследно го толкувал членот 13 кој бара правен 
лек во домашните закони само во однос на поплаки, кои може да се сметаат 
„доказливи“ во услови на Конвенцијата (види, на пример, Çakıcı pроtив 
Tурција [GC], бр. 23657/94, став 112, ЕСЧП 1999 - IV). Членот 13 ја гарантира 
достапноста на национално ниво на правен лек за да се примени суштината 
на правата и слободите од Конвенцијата, без разлика на формата во која 
истите може да се случи да бидат обезбедени во домашниот правен поредок. 
Овој член затоа бара обезбедување на домашен правен лек со кој се 
овозможува на „надлежниот домашен орган“ да ја разгледува суштината на 
релевантната поплака во врска со Конвенцијата и да даде соодветна помош, 
иако на државите - потписнички им се дава извесна дискреција во однос на 



 259

начинот на кој тие се придржуваат на својата обврска под оваа одредба. 
Правниот лек мора да биде ‘ефективен‘ и во практиката и во закон (види Wille 
pроtив Лихtеншtајн [GC], бр. 28396/95, став 75, ЕСЧП 1999 - VII).” (Ставот 67)  
 
„‘Органот‘ спомнат во членот 13 не мора да биде во сите инстанци судски 
орган, во најтесната смисла. Сепак, овластувањата и процедуралните 
гаранции кои ги има органот се релевантни во утврдувањето, дали правниот 
лек пред истиот е ефективен (види Klass и dр., пресуда цитирана погоре, стp. 
30, став 67). 
 
Понатаму, кога се работи за тајното следење, објективна надзорна 
машинерија може да биде доволна сè додека мерките остануваат тајна. Само 
откако мерките се откриени, тогаш правните лекови мора да бидат достапни 
за поединецот (ibid., стp. 31, ставови 70 - 71).” (Ставот 69) 
 

Потоа, Судот го одби тврдењето на Владата дека најмалку две места на судење 
биле понудени на апликантот за ефективен правен лек, затоа што и двете 
постапки не се однесувале на случајот (ставовите 70 и 71). 
 
Како резултат, Судот заклучи дека апликантот бил жртва на повреда на членот 13. 
 
3) На крајот, Судот заклучи дека било потребно да се разгледа можноста на 
потенцијална повреда на членот 6 ставот 1 од Конвенцијата: 
 

„[…] немало правен лек со кој би се направила апликација за промени или 
уништување на досието кое содржело информации за апликантот; 
апликантот, исто така, се пожали дека Апелациониот суд во Букурешт, иако 
законски запознат за барање за компензација и трошоци, не пресудил по 
предметот во својата одлука за повторно разгледување од 25. 11. 1997 
година.“ (Ставот 77) 
 
„Нема сомневање дека барањето на апликантот за компензација за 
непарична штета и трошоци биле од карактер на граѓанска парница во 
рамките на значењето на членот 6 ставот 1 и Апелациониот суд во 
Букурешт имал надлежност да го разгледува ова прашање (види пресудата 
во случајот Robins pроtив Обеdинеtоtо Kралсtво oд 23. 9. 1997 година, во 
Reports 1997 - V, стp. 1809, став 29). 

 
Судот, следствено, смета дека неразгледувањето на барањето од страна 
на Апелациониот суд во Букурешт го повредило правото на апликантот на 
правично судење во рамките на значењето на членот 6 ставот 1 (види Ruiz 
Torija pроtив Шpанија, и пресудата од 9. 12. 1994 година, Серија A бр. 303 -
A, стp. 12 - 13, став 30).” (Ставот 78)  

 
Па, така, имало и повреда на членот 6 ставот 1 од Ковенцијата. 
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8. ЧЛЕНОТ 9 ОД КОНВЕНЦИЈАТА 
 
 
Случај Ivanova pроtив Буgарија 
(Апликација бр. 52435/99), пресуда од 12. 7. 2007 година. 
 
 
Правно прашање: 
 
Апликантот, членот на бугарската религиозна организација ‘Word of Life‘ (Збор на 
животот), била отпуштена од работното место во училиштето наводно поради 
своето поврзување со спомнатата религиозна група. Така, таа тврдеше дека 
нејзиното право на слобода на религијата предвидено во членот 9 било 
повредено. Членот 9 гласи: 
 

„1. Секој има право на слобода на уверување, совест и религија, 
вклучувајќи го и правото на промена на религијата или уверувањето, и 
слободата сам или во група, во јавност или приватно, да ја изрази својата 
религија или убедување, преку почитување, поучување, богослужба и 
обред. 
 
2. Слободата на изразување на религијата или убедувањето може да се 
ограничи само со закон и доколку тоа е неопходно во едно демократско 
општество во интерес на националната безбедност, јавната сигурност, 
здравјето или моралот и за заштита на правата и слободите на другите.“ 

 
 
Правна оцена на Судот: 
 
Судот прво даде општ преглед на обемот и применливоста на правото на слобода 
на религијата утврдено во членот 9: 
 

„Судот повторува дека, како што е предвидено во членот 9 од Конвенцијата, 
слободата на уверување, совест и религија е одна од основите на 
‘демократското општество‘ во рамките на значењето на Конвенцијата (види 
Kokkinakis pроtив Gрција, пресуда од 25. 5. 1993 година, Серија A бр. 260 - A, 
стp. 17, став 31).” (Ставот 77) 
 
„Додека слободата на религијата е главно прашање на индивидуалната 
свест, тоа, исто така, имплицира, inter alia, слобода да се изразува [својата] 
религија“. Според членот 9 од Конвенцијата, слободата на изразување на 
религијата не се врши само во група, „во јавност“, и во кругот на тие со кои ја 
споделуваме верата, туку може да се врши и „сам“, и „приватно“; понатаму, 
ова вклучува во принцип и правото да се убеди соседот, на пример, преку 
„поучување“, а со неуспех на ова, уште повеќе, „слободата да се промени 
[својата] религијата или уверувањето“, вметната во спомнатиот член, 
веројатно, би останала мртво слово на хартија (ibid.).” (Ставот 78) 

 
„Основната природа на правата гарантирани во членот 9 ставот 1 од 
Конвенцијата, исто така, се одразува и во јазикот на ставот кој предвидува 
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ограничувања за истите. За разлика од вторите ставови на членовите 8, 10 и 
11, кои ги покриваат сите права спомнати во првите ставови на овие членови, 
овој став на членот 9 на Конвенцијата се однесува само на „слободата на 
изразување на религијата или уверувањето“. Така, се потврдува дека во 
демократските општества, во кои неколку религии заедно егзистираат во 
рамките на една и иста популација, може да е потребно да се постават 
рестрикции врз оваа слобода за да се помират интересите на разните групи и 
да се обезбеди уверувањата на секое лице да бидат почитувани (види 
Kokkinakis, цитирано погоре, стp. 18, став 33). Истовремено, со ова се 
нагласува примарната важност на правото на слобода на уверување, совест 
и религија и фактот дека државата не може да диктира во што едно лице ќе 
верува, или, пак, да применува присилни чекори да го направи да си ги 
промени уверувањата“. (Ставот 79) 

 
Потоа, Судот ги примени овие начела во сегашниов случај: 

 
„Судот смета дека прашањето во сржта на случајот е дали вработувањето 
на апликантот било прекинато единствено како резултат на оправданата 
потреба на училиштето да ги промени условите за нејзиното работно место, 
како што тврди Владата, или, пак, како што спори апликантот, таа добила 
отказ поради своите религиозни уверувања“. (Ставот 81) 

 
За Судот, разните настани кои ги сметал за релевантни во испитувањето на 
случајот биле, помеѓу другото, и давањето отказ на директорот на училиштето 
поради толерирање на активностите на организацијата ‘Word of Life‘ во истото, 
фактот што од апликантот било побарано сама да се повлече или да се откаже од 
својата вера, радиоинтервјуто на локалниот член на Парламентот каде што 
пратеникот го издвоил работното место на апликантот како место кое е окупирано 
од членот на организацијата ‘Word of Life‘, давањето отказ на апликантот, и 
последователната промена на условите за работното место која го имала таа, 
иако одговорностите останале во основа исти. (Ставот 83) 
 
Судот, понатаму ја анализираше посебната ситуација на апликантот во однос на 
правото на слобода на религијата: 
 

„Разгледувајќи ги горните факти и редоследот на настаните, Судот наоѓа 
дека прекинот на вработувањето на апликантот не било едноставно 
резултат на оправдана промена во условите за нејзиното работно место, 
туку, всушност тоа се случило поради нејзините религиозни уверувања и 
поврзаност со ‘Word of Life‘; ова претставува мешање во нејзиното право на 
слобода на религијата и е во спротивност со членот 9 од Конвенцијата. 
Фактот што вработувањето на апликантот било прекинато во согласност со 
важечките закони за работни односи - преку воведување на нови услови за 
нејзиното работно место кои таа не ги исполнувала, сепак, не го елиминира 
суштинскиот мотив за нејзиниот отказ. Најиндикативно во овој аспект е 
состанокот на 2. 11. 1995 година, каде апликантот бил под притисок од два 
владини функционера да се откаже од своите религиозни уверувања за да 
си го задржи работното место […], што Судот го смета за флагрантно 
кршење на правото на слобода на религијата гарантирано со членот 9 од 
Конвенцијата […].“ (Ставот 84) 
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„Во однос на одговорност на државата, Судот смета дека таа била 
ангажирана, поради фактот што апликантот бил вработен како ненаставен 
кадар во училиштето, кое било под директна контрола на Министерството. 
Понатаму, Судот ги нотира тековните активности во напорите да се 
разбијат собирите на организацијата ‘Word of Life‘ во државата, 
инволвирањето на други органи и функционери како Регионалното јавно 
обвинителство, Националната служба за безбедност, пратеникот и 
образовниот инспектор, како и консеквентниот дисциплински отказ за 
бившиот директор поради наводното премолчено дозволување на верски 
активности во училиштето. Овие настани укажуваат на политиката на 
нетолеранција од страна на властите за време на релевантниот период кон 
‘Word of Life‘, активистите и поддржувачите на организацијата во градот 
Русе, и, посебно, во самото училиште. Отказот за апликантот веднаш по 
именувањето на новиот директор затоа изгледа дека директно резултирало 
од спроведувањето на таквата политика.“ (Ставот 85) 
 

Како последица, Судот утврди дека правото на слобода на религијата на 
апликантот било повредено затоа што го изгубил своето работно место поради 
своите верски уверувања. 
 
Консеквентно, постоела повреда на членот 9 од Конвенцијата. 
 
 
9. ЧЛЕНОТ 10 ОД КОНВЕНЦИЈАТА 
 
 
Tarsasag A Szabadsagjogokert pроtив Унgарија 
(Апликација бр. 37374/05), пресуда од 14. 4. 2009 година 
 
 
Правно прашање: 
 
Во случајот на Tarsasag A Szbadadsgjogokert (Унgарсkаtа унија за gраѓансkиtе 
слобоdи) pроtив Унgарија, апликантот поднел барање за пристап до информација 
до унгарски суд, а што било одбиено. Судот го разгледал прашањето во однос на 
правото на пристап до информации под членот 10, а кое гласи: 
 
„Секој има право на слобода на изразување. Ова право ја вклучува слободата на 
сопствено мислење и примање и пренесување на информации или идеи без 
мешање на јавната власт (...)“ 
 
 
Правна оцена на Судот: 
 
Судот го разгледа случајот во однос на правото на пристап до информација под 
членот 10 од Конвенцијата. 
 
Судот, прво, елаборираше во врска со природата и релевантноста на правото на 
пристап до информација, на генерален начин: 
 



 263

„Судот доследно потврдувал дека јавноста има право да добива 
информации од општ интерес. Неговата судска практика во ова поле е 
развивана во контекст на слободата на печатот, што, пак, се користи за 
пренесување информации и идеи за таквите прашања […]. Во согласност со 
горенаведеното, се бара највнимателното испитување од страна на судот, 
кога мерките преземени од страна на јавната власт имаат можност да го 
обесхрабрат учеството на печатот, еден од општествените контролни 
механизми во јавната дебата за прашања од легитимен интерес, дури и 
мерки кои само го прават пристапот до информациите потежок“. (Ставот 26) 

 
Судот тогаш јасно стави до знаење дека овие начела не се применуваат само за 
печатот: 
 

„Функцијата на печатот вклучува и создавање на форуми на јавна дебата. Но, 
реализацијата на оваа функција не се ограничува само на медиумите или на 
професионалните новинари. Во сегашниот случај, подготовката на форумот 
на јавна дебата беше водена од страна на НВО. Затоа може да се каже дека 
целта на активностите на апликантот била битен елемент на инфомираната 
јавна дебата. Судот многу пати ја потврдил важната контрибуција на 
граѓанскиот сектор во дискусијата за јавните работи (види, на пр., Steel and 
Morris pроtив Обеdинеtоtо Kралсtво бр. 68416/01, став 89, ЕСЧП 2005 - II).” 
(Ставот 27) 
 

Потоа, Судот изјави дека унгарските власти се мешале во правото предвидено со 
членот 10 од Конвенцијата, преку „создавање на административна бариера“ во 
врска со „легитимното собирање на информации“ кој го вршел апликантот. 
(Ставовите 28 и 29) 
 
Понатаму Судот укажа дека: 
 

“[…] мешање во правата на апликантот под членот 10 ќе ја повреди 
Конвенцијата ако ова не ги исполнува условите од ставот 2 членот 10. 
Затоа треба да се утврди дали ова било ‘пропишано со закон‘, дали со ова 
се реализирал еден или повеќе од легитимните цели од ставот и дали било 
‘потребно во демократско општество‘ за да се остварат тие цели‘.(Ставот 
30) 

 
Потоа, Судот ги разгледуваше овие критериуми поединечно. Судот зазеде став 
дека Законот за заштита на личните податоци и јавниот карактер на податоците од 
јавен интерес понудија доволна основа за мешање во правото на апликантот на 
пристап до информациите“.(Ставот 31) 
 
Потоа, Судот потврди дека мешањето во правото на слободен пристап до 
информации ‘може да се посматра како реализирање на легитимната цел на 
заштита на правата на другите во рамките на значењето на членот 10 ставот 2 од 
Конвенцијата. (Ставовите 33 и 34) 
 
На крајот, Судот се осврна и на прашањето дали мешањето било „потребно во 
демократско општество“. Судот изјави: 
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„Судот потсети на самиот почеток дека ‘членот 10 не... дава на поединец 
право на пристап до регистар кој содржи информации за неговата лична 
позиција, ниту, пак, тоа отелотворува обврска на Владата да дава таква 
информација на поединецот“ (случај Leander pроtив Швеdсkа, 26. 3. 1987 
година, став 74 in fine, Серија A бр. 116), и дека, „тешко е да се извлече од 
Конвенцијата едно општо право на пристап до административните податоци 
и документи“.(случај Loiseau pроtив Франција (dec.), бр. 46809/99, ЕСЧП 
2003 - XII (екстракти)). Сепак, Судот неодамна постапи кон едно пошироко 
толкување на поимот на ‘слобода да се прима информација‘ (види случај 
Sdružení Jihočeské Matky c. la République tchèque (dec.), бр. 19101/03, 10. 7. 
2006 година), и со тоа, кон признавање на правото на пристап до 
информација.  
 
Како и да е, Судот нотира дека „правото на слобода да се прима 
информација во основа забранува на Владата да ограничи едно лице да 
прима информација кои другите сакаат или можеби се подготвени да му ја 
дадат“ (Leander, op. cit., став 74). Судот смета дека овој случај во суштина 
се однесува на мешање - на основа на цензорската моќ на информациски 
монопол - во извршувањето на функциите на една општествена контролна 
организација, како што е печатот, отколку на негирањето или на општото 
право на пристап до службени документи. Во согласност со 
горенаведеното, може да се направи споредба со претходната загриженост 
на Судот дека прелиминарните бариери создадени од властите во контекст 
на функциите на печатот бараат највнимателна контрола (види Chauvy and 
Others pроtив Франција, бр. 64915/01, став 66, ЕСЧП 2004 - VI). Уште 
повеќе, обврските на државата по прашања на слобода на печатот 
вклучуваат и елиминација на бариерите против вршењето на функциите на 
печатот кога, по прашања на јавен интерес, таквите бариери постојат само 
поради информациски монопол одржуван од страна на властите. Судот 
нотира во овој важен момент дека информацијата барана од апликантот во 
сегашниот случај била подготвена и достапна (види, a contrario, Guerra and 
Others pроtив Иtалија, 19. 2. 1998 година, став 53 in fine, Reports of 
Judgments and Decisions 1998 - I), и ова не барало собирање на какви било 
податоци од страна на Владата. Затоа, Судот смета дека државата имала 
обврска да не го попречува протокот на информациите барани од 
апликантот“. (Ставовите 35 и 36) 

 
„Судот опсервира дека апликантот побарал информација за уставната 
жалба, сепак, на крајот без личните податоци за нејзиниот автор. Понатаму, 
Судот наоѓа дека е доста неуверливо која било референца за приватниот 
живот на пратеникот, значи за заштитена приватна сфера, да биде 
просудувана од неговата уставна жалба. Вистина е дека тој го информирал 
печатот дека тој ја поднел апликацијата и затоа неговото мислење за ова 
јавно прашање би можело, во принцип, да биде идентификувано со 
неговата личност. Но, сепак, Судот смета дека би било фатално за 
слободата на изразување во сферата на политиката ако јавните личности 
би можеле да ги цензурираат печатот и јавната дебата во името на нивните 
лични права, тврдејќи дека нивните мислења за јавни прашања се поврзани 
со нивната личност и дека поради тоа се сметаат за приватни податоци кои 
не може да се објават без нивна согласност. Ваквите размислувања не 



 265

може да го оправдаат, според Судот, мешањето за кое се прави апликација 
во овој случај. 
 
Судот смета дека бариерите создадени за да се спречи пристап до 
информација од јавен интерес може да ги демотивираат тие кои работат во 
медиумите или сродните полиња да се борат за таквите прашања. Како 
резултат, тие може да не бидат повеќе способни да ја играат нивната 
витална улога на „јавни контролори“ и нивниот капацитет да обезбедуваат 
точни и сигурни информации може неповолно да биде засегнат (види, 
mutatis mutandis, Goodwin pроtив Овеdинеtоtо Kралсtво, пресуда од 27. 3. 
1996 година, во Reports 1996 - II, стp. 500, став 39).” (Ставовите 37 и 38) 

 
Врз ваквите основи, Судот заклучи дека мешањето не било потребно во едно 
демократско општество и утврди дека имало повреда на членот 10. 
 
 
10. ЧЛЕНОТ 2 ОД ПРОТОКОЛ БР. 1, И ЧЛЕНОВИТЕ 8 И 11 ОД 
КОНВЕНЦИЈАТА 
 
 
Случајот „kој се оdнесува на оdреdени асpеktи на заkониtе за уpоtребаtа на 
јазициtе во образованиеtо во Белgија“ pроtив Белgија (“relating to certain 
aspects of the laws on the use of languages in education in Belgium” v. Belgium) 
 
(Апликација бр. 1474/62; 1677/62; 1691/62; 1769/63; 1994/63; 2126/64), пресуда од 
23. 7. 1968 година. 
 
 
Правно прашање: 
 
Во овој случај, апликантите биле граѓани на Белгија кои зборувале француски како 
мајчин јазик, а живееле во покраината Фландрија, белгискиот регион каде 
претежно се зборува на холандски јазик. Тие се жалеле, меѓу другото, дека 
белгиските закони за образованието, кои во практика спречувале основање на 
јавни училишта на француски јазик во регионите на Фландрија, биле спротивни на 
членот 2 од Протоколот бр. 1, членовите 8 и 14 од Конвенцијата. Овие членови 
гласат: 
 

„Членот 2 Протокол 1:  
Правото на образование не може да му се оспори никому. При 
извршувањето на своите активности, преземени во областа на 
образованието и наставата, државата ќе го почитува правото на родителите 
да обезбедат образование и настава во согласност со своите верски и 
филозофски убедувања. 
 
Членот 8 од Конвенцијата: 
1. Секој има право на почитување на неговиот приватен и семеен живот, 
домот и преписката. 
2. Нема да постои никакво мешање од страна на јавната власт при 
остварувањето на ова право, освен во согласност со законот и доколку е 
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тоа неопходно во едно демократско општество за заштита на националната 
безбедност, јавната сигурност или економската благосостојба во земјата, за 
спречување на немири или извршување на кривично дело, за заштита на 
здравјето и моралот, или за заштита на правата и слободите на другите. 
 
Членот 14 од Конвенцијата:  
Уживањето на правата и слободите, признати со оваа Конвенција, ќе се 
обезбеди на сите без дискриминација, без оглед на пол, раса, боја на кожа, 
јазик, религија, политичко или друго уверување, национално или социјално 
потекло, припадност на национално малцинство, сопственост, род или друг 
статус.“ 

 
 
Правна оцена на Судот: 
 
Судот го анализираше прашањето во однос на членот 2 од Протоколот бр.1, 
членовите 8 и 14 од Конвенцијата. 
 
Европскиот суд јасно изложи дека членовите од Конвенцијата треба да бидат 
разгледани поединечно, но, исто така, и во врска со пошироки зашити. Затоа, тој 
продолжи со обединето разгледување на членот 2 од Протоколот 1, и членовите 8 
и 14 : 
 

„Иако е точно дека оваа гаранција [таа понудена со членот 14] нема свое 
независно постоење во смисла на тоа дека под термините на членот 14 ова 
се однесува единствено на ‘правата и слободите признати со оваа 
Конвенција‘, мерка која сама по себе е во согласност со барањата од 
членот кој го содржи правото или слободата кои се во прашање, сепак, 
може да го повреди овој член кога се чита заедно со членот 14 поради тоа 
што тој е од дискриминаторска природа.“ (Ставот 9, I Б). 

 
Затоа, „и членот 2 од Протоколот (П1-2) и членот 8 од Конвенцијата мора да се 
толкуваат и да се применуваат не само во изолација туку и водејќи сметка за 
гаранцијата призната во членот 14 (членот 14+П1-2, членот 14+8).” (Ставот 8, I Б) 
 
1) При разгледувањето на наводната повреда на членот 2 од Протколот, Судот 
прво даде толкување на правото на образование: 
 

„Конвенцијата не утврдува никакви специфични обврски за ширината на 
овие средства и начинот на нивната организација или поддршка. Особено, 
првата реченица на членот 2 (П1-2) не го утврдува специфично јазикот на 
кој образованието мора да се врши за правото на образованието да се 
почитува […] Но, правото на образование не би имало смисла ако не би се 
применило во корист на неговите корисници, правото на образование на 
националниот јазик или на еден од националните јазици, како што може да 
биде случајот“.(Ставот 3, I Б)  

 
„Оваа одредба [ставот 2 од членот 2 oд Протокол 1] не бара од државите 
дека тие треба, во сферата на образованието или наставата, да ги 
почитуваат јазичните склоности на родителите, туку само нивните 
религиозни или филозофски уверувања. Да се толкуваат термините 



 267

‘религиозен‘ и ‘филозофски‘ дека покриваат јазични склоности би довело до 
дисторзија на нивното вообичаено и обично значење и да се внесе нешто 
во Конвенцијата кое не е таму“. (Ставот 6, I Б)  

 
Потоа, Судот го зазеде следново во врска со одбивањето на белгиските власти да 
поддржат училишта на француски јазик во регионот каде живеат апликантите: 
 

„Таквото одбивање не е некомпатибилно со барањата од првата реченица 
во членот 2 на Протколот (П1-2). Во толкувањето на одредбата, Судот веќе 
зазеде став дека ова не го содржи правото за основање или поддршка на 
училишта во кои образованието се обезбедува на еден даден јазик. Првата 
реченица на членот 2 (П1-2) во себе не содржи никакво јазично барање. 
Тука се гарантира правото на пристап до образовни установи кои постојат 
во дадено време и правото да се добие, во согласност со важечките 
прописи во секоја држава и во една или друга форма, службеното 
признавање на студии кои биле завршени; последново право не е 
релевантно на поентата која се разгледува овде. Во еднојазичните региони, 
и децата кои зборуваат француски јазик и децата кои зборуваат холандски 
јазик имаат пристап до јавното или субвенционираното образование, т.е. до 
образование вршено на јазикот на регионот“. (Ставот 7, II A 3)  

  
Затоа, Судот одлучи дека нема повреда на членот 2 од Протколот 1. 
 
2) Потоа, истата анализа беше направена од Судот во однос на членот 8 од 
Конвенцијата: 
 

„Оваа одредба [Членот 8 од Конвенцијата] сама по себе никако не 
гарантира или право на образование или, пак, лично право на родителите 
за образованието на децата: нејзината цел во суштина е заштитата на 
поединецот против арбитрарно мешање од страна на јавните власти во 
неговиот приватен семеен живот. 
 
Но, сепак, не треба да се исклучи дека мерките преземени во сферата на 
образованието може да имаат влијание врз правото да се почитува 
приватниот и семејниот живот или да дерогира од истиот; ваков случај би 
постоел, на пример, ако нивната цел или резултат би било да се наруши 
приватниот или семејниот живот на неоправдан начин, помеѓу другото преку 
одвојување на децата од родителите на еден арбитрарен начин“. (Ставот 7, 
I Б) 

 
Потоа, Судот одлучи дека: 
 

„Точно е дека еден резултат од законите од 1932 и 1963 година [оспорените 
белгиски закони] е исчезнувањето на поголемиот дел на училиштата кои 
обезбедуваат настава на француски јазик во холандскиот еднојазичен 
регион. Консеквентно, децата кои зборуваат француски јазик и живеат во 
регионот сега може да добијат образование само на холандски јазик, освен 
ако родителите имаат финансиски средства за да ги испратат во приватни 
училишта на француски јазик […] 
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Иако таквите последици може да бидат во поединечни случаи, тие не инволвираат 
никаква повреда на членот 8. Оваа одредба на ниеден начин не го гарантира 
правото да се биде образуван на јазикот на своите родители од страна на јавните 
власти или со нивна помош“.(Ставот 7, II A 3)  
 
Затоа, немало повреда на членот 8 од Конвенцијата. 
 
3) На крајот, Судот пристапи кон толкување на членот 14: 
 

„И покрај многу општиот зборовен израз на француската верзија (‘sans 
distinction aucune‘), членот 14 не забранува никаква разлика во третманот 
при вршењето на правата и слободите признати. Оваа верзија мора да се 
чита во светло на порестриктивниот текст на англиската верзија ("without 
discrimination"). Дополнително, и особено, би се постигнале апсурдни 
резултати ако би се дало на членот 14 едно толкување толку широко како 
тоа кое француската верзија се чини го имплицира. Всушност, би довело да 
се суди како спротивно на Конвенцијата секоја од многуте правни или 
административни одредби кои не му обезбедуваат на секој комплетна 
еднаквост на третманот при уживањето на признатите права и слободи. 
Надлежните државни органи често се соочуваат со ситуации и проблеми 
кои, поради разлики инхерентни во нив, бараат различни правни солуции; 
дополнително, одредени правни нееднаквости имаат тенденција само да ги 
коригираат фактичките нееднаквости. Екстензивната интерпретација 
спомната погоре не може да се прифати консеквентно”. (Ставот 10, I Б) 

 
Потоа, Судот даде анализа на коректната интерпретација која треба да се усвои 
при разгледување на членот 2 од Протоколот и членот 8 од Конвенцијата заедно 
со заштитата на членот 14: 
 

„Во овој случај, Судот нотира дека членот 14, дури и кога се чита заедно со 
членот 2 од Протколот (членот 14+П1-2) нема ефект на гарантирање на 
детето или родителите правото да се добие настава на јазикот на неговиот 
избор. Целта на овие два члена (членот 14+П1-2) прочитани задно, е 
повеќе ограничена; со ова треба да се осигура дека правото на 
образование ќе биде обезбедено од секоја договорна страна на секој во 
рамките на нејзината јурисдикција без дискриминација, на пример, врз 
основа на јазик. Ова е природното и вообичаеното значење на членот 14 
прочитан заедно со членот 2 (членот 14+П1-2). Понатаму, да се толкуваат 
двете одредби дека му даваат на секој, во рамките на јурисдикцијата на 
државата, право да добие образование на јазикот по свој избор би довело 
до апсурдни резултати, затоа што би било отворено за секој да побара кој 
било наставен јазик на која било територија на договорните страни“. 
(Ставот 11, I Б) 

 
На крајот, Судот ја примени таквата интерпретација во однос на фактите на 
случајот: 
 

„Точно е дека законите вовеле образовен систем кој, во холандскиот 
еднојазичен регион, исклучително охрабруваат настава на холандски јазик, 
на истиот начин како што со закон е формирана јазичната хомогеност на 
образованието на францускиот еднојазичен регион. […]  
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Членот 14 не забранува разлики во третманот кои се засновани на 
објективна процена на суштински различни фактички околности и кои, 
базирани на јавниот интерес, прават правичен баланс помеѓу заштитата на 
интересите на заедницата и почитувањето на правата и слободите 
заштитени со Конвенцијата. 
 
[…] Судот забележува дека оспорените одредби се однесуваат само на 
службено или субвенционирано образование. Тие, на ниеден начин, не 
спречуваат, во холандскиот еднојазичен регион, организирање на 
независно образование на француски јазик, кое во секој случај сè уште 
постои таму до одреден степен. Затоа, Судот не смета дека мерките 
усвоени по ова прашање со белгиските закони се толку непропорционални 
во однос на барањата на јавниот интерес, кој тежнее да се смета за 
дискриминација спротивна на членот 1 од Конвенцијата, прочитан заедно со 
првата реченица од членот 2 од Протоколот (членот 14+П1-2) или со членот 
8 (членот 14+8) од Конвенцијата.“ (Ставот 7, II A 3) 

  
Затоа немало повреда на членот 14 прочитан заедно со членот 2 од Протоколот 
бр. 1 или со членот 8 од Конвенцијата. 
 
 
11. ЧЛЕНОТ 1 ОД ПРОТОКОЛОТ БР. 1 НА КОНВЕНЦИЈАТА 
 
 
Случај Kirilova и dр. pроtив Буgарија 
 
(Апликации бр. 42908/98, 44038/98, 44816/98 и 7319/02), пресуда од 9. 9. 2005 
година. 
 
 
Правно прашање: 
 
Апликантите, неколку бугарски граѓани, биле експроприрани од страна на 
бугарските власти и им била ветена компензација под форма на нови станови. Но, 
тие никогаш не ги добиле тие станови, а многу од истите не ни биле изградени. 
Судот ја разгледал ситуацијата во однос на членот 1 од Протоколот бр. 1 кој гласи: 
 

„Секое физичко или правно лице има право на непречено уживање на 
својата сопственост, освен кога е тоа во јавен интерес и под услови 
определени со закон и општите принципи на меѓународното право. 
 
Претходните одредби на никаков начин не го спречуваат правото на 
државата да ги примени оние закони кои се неопходни за да се контролира 
користењето на сопственоста, во согласност со општите интереси или да се 
обезбеди плаќање на даноците или други придонеси или парични казни“. 

 
 
 
Правна оцена на Судот: 
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За да утврди дали имало повреда на правата на апликантите на мирно 
уживање на нивните имоти, Судот прво ја оцени применливоста на членот 1 
од Протоколот 1 во случајот: 
 
„Судот опсервира дека членот 1 од Протоколот бр. 1 ги штити сите видови 
на парични поседи, како што се долговите [види Almeida Garrett, 
Mascarenhas Falcão и dр. pроtив Pорtуgалија, бр. 29813/96 и 30229/96, став 
47, ЕСЧП 2000 - I, Jorge Nina Jorge и dр. pроtив Pорtуgалија, бр. 52662/99, 
став 51, 19. 2. 2004 година, Mora do Vale и dр. pроtив Pорtуgалија, бр. 
53468/99, став 38, 29. 7. 2004 година]. 

 
Понатаму, нотира дека релевантните домашни закони и судската практика 
[…] овозможиле на апликантите стекнато право на становите понудени како 
компензација за експропријацијата на нивните имоти. […]  
 
Така, Судот наоѓа дека апликантите би можеле да бараат дека имаат право 
да ги добијат од властите становите кои им биле доделени соодветно, тој 
заклучува дека членот 1 од Протокол 1 е применлив“. (Ставот 104)  

 
„Што се однесува до тоа кој дел од одредбата се однесува на случајот, 
Судот забележува дека мешањето во правото на апликантите да уживаат 
во нивните имоти се состоело од континуираната неможност да им се 
обезбеди доделената компензација. Судот, меѓу другите работи, нема моќ 
да ги разгледа и прашањата поврзани со одземањето на имотот од 
апликантите или од нивните предци, или, пак, a fortiori, со адекватноста на 
компензацијата доделена во тоа време (види ставот 86 погоре). Мешањето 
затоа не може да се изедначи со лишувањето од имот во рамките на 
значењето на втората реченица на првиот став од членот 1 од Протокол бр. 
1. Ситуацијата доаѓа така во рамките на првата реченица на тој став, каде 
се утврдува со општи термини принципот на мирно уживање на имотот 
(види Almeida Garrett, Mascarenhas Falcão и dр., став 48, Jorge Nina Jorge и 
dр., став 52, Mora do Vale и dр.,, став 39, сите цитирани погоре, и Buffalo 
S.r.l. en liquidation pроtив Иtалија, бр. 38746/97, став 31, 3. 7 2003 година).” 
(Ставот 105) 

 
Судот тогаш ги утврди принципите со кои ќе се одреди дали бугарските власти се 
придржувале до членот 1 од Протоколот бр. 1: 
 

„За целите на првата реченица на првиот став од членот 1 од Протоколот 
бр. 1, Судот мора да утврди дали имало правичен баланс помеѓу барањата 
на општиот интерес на заедницата и барањата за заштита на основните 
права на поединците (види Almeida Garrett, Mascarenhas Falcão и dр., став 
49, Jorge Nina Jorge иdр., став 53, Mora do Vale и dр.,, став 40, цитирани 
погоре). Во секој од случаите кој инволвира наводна повреда на тој член, 
Судот затоа мора да утврди дали поради дејствување или недејствување 
на државата, засегнатите лица морале да поднесат непропорционален и 
прекумерен товар [види Broniowski pроtив Pолсkа [GC], бр. 31443/96, став 
150, ЕСЧП 2004-X]. При правењето на таквата процена, Судот мора да го 
има предвид, меѓу другото, и самото однесување на страните, вклучително 
и средствата користени од државата и нивното спроведување. Навистина, 
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кога една работа од општиот интерес е во прашање, одговорност имаат 
властите да дејствуваат навремено, на соодветен и доследен начин (види 
Beyeler pроtив Иtалија [GC], бр. 33202/96, став 110 in fine, 114 и 120 in fine, 
ЕСЧП 2000 - I, Sovtransavto Holding pроtив Уkраина, бр. 48553/99, ставови 
97 - 98, ЕСЧП 2002 - VII, и Broniowski, погоре цитирано, ставови 151, 184 и 
185).” (Ставот 106) 

 
Судот утврди дека иако властите тежнееле кон легитимната цел на ефикасно 
алоцирање на оскудни ресурси достапни на државата (ставот 107), сепак, тие 
имале обврска да понудат нови станови на апликантите кои биле експроприрани: 
 

„Што се однесува до пропорционалноста и правичниот баланс, Судот 
нотира посебно дека невозможно долго доцнење во обезбедување 
компензација за експропријација довело до зголемени финансиски загуби за 
лицето чиј имот бил експроприран, ставајќи го во позиција на несигурност, 
особено кога монетарната депресијација, која се случува во одредени 
држави, се земе предвид (види Akkuş pроtив Tурkција, пресуда од 9. 7. 1997 
година, во Reports of Judgments and Decisions 1997 - IV, стр. 1310, став 29, и 
Buffalo S.r.l. en liquidation, погоре цитирано, став 37 in fine). Истото се 
однесува и за невозможно долго доцнење на административната или 
судската постапка каде се утврдува таквата компензација, особено кога 
луѓето, чиј имот бил експроприран, се присилени да користат таква 
постапка за да ја добијат компензацијата на која имаат право (види Aka 
pроtив Tурција, пресуда од 23. 9. 1998 година, Reports 1998 - VI, стp. 2682, 
став 49).” (Ставот 108) 

 
„Судот нотира дека имотите на апликантите или на нивните предци биле 
одземени со експропријација […] во период од 15 до 22 години; апликантите 
- освен г-ѓа Shoileva-Stambolova и г. Shoilev кои најпосле си го добиле 
станот на 26. 5. 2004 година […] - останале без компензација за која 
домашните закони, сепак, велат дека тие имаат право. Властите биле, и сè 
уште се, под обврска да им ги обезбедат становите понудени како 
компензација. Но, во секој од случаите на апликантите, тие се определиле 
за пасивно однесување и се одлучиле не само да го игнорираат проблемот, 
туку и постојано да се противат на обидите на апликантите да ги натераат 
да си ги извршат своите обрски“. (Ставот 109) 

 
Во одговор на тврдењето на Владата дека апликантите не ги исцрпиле сите 
домашни правни лекови, Судот го елаборира следново во врска со можноста за 
апликантите да побараат други станови: 
 

“[…] сите апликанти се обидоа да ја искористат можноста да побараат да 
им бидат доделени други станови, но без успех: властите или ги 
информирале дека немало достапни станови […] или, во случајот на г-ѓа 
Shoileva - Stambolova и таткото на г. Shoilev, им го одобриле нивното 
барање да им се даде нов ‘иден‘ стан, кој, како и оригиналниот, останал 
недовршен многу години […]“. (Ставот 111) 

 
А што се однесува до тврдењето на Владата дека апликантите можеле да 
побараат компензација во готови пари, Судот нагласил дека по релевантните 
домашни закони и според пресудите на домашните судови, вреднување на 
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експроприраниот имот требало да биде утврдено според пазарни цени во времето 
на самата експропријација. Судот нашол дека ваквата вредност била многу ниска, 
особено поради фактот дека бугарскиот лев бил погоден од депресијација помеѓу 
1991 и 1998 година. (Ставовите од 112 до115) 
 
Во врска со последното тврдење на Владата, поврзано со можноста за 
апликантите да побараат обесштетување преку Законот за одговорност на 
државата за штета, Судот прво објасни дека „не постоела судска практика 
сугерирајќи компензацијата да се добие поради недејствувањето на властите во 
еден таков случај“. (Ставот 116) Потоа елаборираше дека: 
 

„[…] компензацијата пресудена во таквите постапки – без разлика на 
нејзината адекватност за обезбедување надоместок за неактивноста на 
властите - останала неплатена до ден - денес, поради немањето средства 
определени за таа цел од страна на општината […], и дека г. Ilchev нема 
никакви средства да го реализира своето досудено побарување против 
истата […], но наместо тоа, тој мора да чека општината да најде пари за 
решавање на побарувањето, на ист начин како што мораше да чека истата 
општина да му го изгради и испорача станот на кој имаше право“. (Ставот 
118) 
 
„Имајќи предвид за горенаведеното, Судот смета дека властите не ги 
презеле позитивните мерки потребни во околностите на случајот да се 
обезбеди дека постапка под Законот за одговорност на државата за штета, 
без разлика на нејзината ефективност во теорија, да биде ефективен 
правен лек за наводната повреда на членот 1 од Протоколот бр. 1 во 
случајот. Сепак, ако г. Ilchev евентуално успее да ја добие компензацијата 
која му била пресудена во овие постапки, тоа би било од релевантност во 
однос на доделување на праведна компензација под членот 41 од 
Конвенцијата (види, mutatis mutandis, Iatridis pроtив Gрција [GC], 
бр. 31107/96, став 47 in fine, ЕСЧП 1999 - II).” (Ставот 119)  

 
За да заврши, мислење на Судот било дека: 
 

„[…] обврска на властите е да дејствуваат навремено, на соодветен и 
доследен начин […], Тие, значи имале обврска да соработуваат со 
апликантите во изнаоѓање на соодветно решение за проблемот и да 
реализираат аранжмани кои би ги задоволиле сите засегнати лица. 
Наместо тоа, иако никогаш не одрекувале дека тие имале обврска да ги 
изградат и испорачаат конкретните станови, сепак, властите се покажале 
неспремни да им помогнат на апликантите па дури и избрале, многу години, 
активно да ги опонираат разните напори на апликантите да побараат 
надоместок. Таквиот пристап не може да се смета за компатибилен со 
обврските на државата по членот 1 од Протоколот бр. 1“. 

 
Доследно на судската практика на Судот, „наводното немање на средства - кое 
претходно се сметаше дека не е валидно оправдување за неисполнување на 
извршно побарување како што е досуден долг (види Burdov pроtив Русија, бр. 
59498/00, ставови 35 и 41, ЕСЧП 2002-III) - може, исто така, да не биде 
оправдување за таквите долги доцнења како овие со овој случај (види Buffalo S.r.l. 
en liquidation, цитирано погоре, став 36 in fine)”. (Ставот 122)  
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За Судот, бугарските власти не одржувале правичен баланс помеѓу општиот 
интерес и товарот кој морале да го понесат апликантите: 
 

„На крајот, вистина е дека некои од апликантите биле сместени во оштински 
станови чекајќи ја градбата на тие кои им биле ветени како компензација. 
Но, останува фактот дека многу години апликантите се соочувале со 
несигурност. Таа несигурност, заедно со немање на ефективни домашни 
правни лекови за исправка на ситуацијата и неспремноста, па дури и 
активниот отпор на надлежните власти да се најде решение на проблемот 
на апликантите, за така долг период, е тоа кое го наведува Судот да смета 
дека апликантите веќе морале да поднесат посебен и прекумерен товар со 
кој е нарушен балансот што мора да постои помеѓу барањата на јавниот 
интерес и заштитата на правото на мирно уживање на поседите (види 
Almeida Garrett, Mascarenhas Falcão и dр., став 54, Jorge Nina Jorge и dр., 
став 58, Mora do Vale и dр., став 45, and Buffalo S.r.l. en liquidation, став 39, 
сите погоре цитирани).” (Ставот 123) 

 
Како резултат на ова, Судот го отфрли противењето на Владата, дека немало 
исцрпување на домашните правни лекови во однос на апликацијата на 
апликантите под членот 1 од Протоколот бр. 1. 
 
Поради тоа, имало повреда на спомнатата одредба. 
 
 
 
Случај Jantner pроtив Словачkа 
(Апликација бр. 39050/97), пресуда од 9. 7. 2003 година. 
 
 
Правно прашање: 
 
На апликантот, кој ја напуштил Чехословачка во 1968 година, и заминал за 
Германија а потоа се вратил во Словачка во 1992 година, не му била дозволена 
реституција на имотот на татко му и на вујко му. Така тој тврдеше пред Судот дека 
имало повреда на неговите имотни права признати под членот 1 од Протоколот бр. 
1, кој гласи: 
 

„Секое физичко или правно лице има право на непречено уживање на 
својата сопственост освен кога е тоа во јавен интерес и под услови 
определени со закон и општите принципи на меѓународното право. 
 
Претходните одредби на никаков начин не го спречуваат правото на 
државата да ги примени оние закони кои се неопходни за да се контролира 
користењето на сопственоста, во согласност со општите интереси или да се 
обезбеди плаќање на даноците или други придонеси или парични казни“. 

 
 
 
Правна оцена на Судот: 
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За да ја разгледа наводната повреда на правото на апликантот, Судот прво 
елаборираше во врска со делокругот на апликацијата на членот 1 од Протоколот 
бр. 1: 
 

„Судот потсетува дека институциите кои се занимаваат со Конвенцијата 
постојано заземале став дека ‘поседи‘ во рамките на значењето на членот 1 
од Протоколот бр. 1 може да бидат или ‘постојни поседи‘ или средства, 
вклучително и побарувања, за кои еден апликант може да тврди дека тој во 
најмала рака има ‘легитимно очекување‘ дека истите ќе ги реализира. Од 
друга страна, надежта дека имотно право, кое подолго време е угасено, 
може повторно да биде оживеано, не може да се смета за ‘посед‘ во 
рамките на значењето на членот 1 од Протоколот бр. 1; ниту, пак, може 
условно побарување, кое поминало како резултат на неуспехот да се 
исполни условот (види ја рекапитулацијата на релевантните принципи во 
Malhous pроtив Чешkаtа Реpублиkа (dec.) [GC], бр. 33071/96, 13. 12. 2000 
година, ЕСЧП 2000-XII и Gratzinger и Gratzingerova pроtив Чешkаtа 
Реpублиkа (dec.) [GC], бр. 39794/98, став 69, кое треба да се објави во 
ЕСЧП 2002, со натамошни референци).” (Ставот 27) 

 
После исклучување на можноста за ‘постојни поседи‘ за апликантот (ставот 28), 
Судот потоа разгледа дали апликантот можел да има ‘легитимно очекување‘ дека 
неговото имотно побарување би се реализирало. 
 

„[…] Во [однос на ‘легитимно очекување‘] Судот нотира дека членот 4(1) од 
Законот за сопственост на земјиштето од 1991 година му дало право на 
апликантот да бара реституција на имотот на неговите роднини, под услов, 
inter alia, тој да го исполнил барањето за постојан престој во тогашната 
Чешка и Словачка Сојузна Република“. (Ставот 29) 
 
„[…] имајќи предвид дека Судот има само ограничена моќ да разгледува 
наводни грешки на факти или правни заблуди сторени од страна на 
домашните судови (види García Ruiz pроtив Шpанија [G.C.] бр. 30544/96, 
став 28, ЕСЧП 1999 - I и Kopp pроtив Швајцарија, пресуда од 25. 3. 1998 
година, Reports of Judgments and Decisions 1988 - II, стp. 540, став 59), 
Судот смета дека не може да го замени гледиштето на Окружниот суд во 
Кошице со своето гледиште во врска со исполнувањето на апликантот на 
условот за постојан престој утврден во членот 4(1) од Законот за 
сопственост на земјиштето од 1991 година.“ (Ставот 32) 
 
„Така, под релевантиот закон, како што е применето и толкувано од 
домашните органи, апликантот ниту имал право, ниту побарување, кое би 
претставувало легитимно очекување во смисла на практиката на Судот да 
добие реституција на имотот што е во прашање, и затоа немал никаков 
‘посед‘ во рамките на значењето на членот 1 од Протоколот бр. 1.“ (Ставот 
33) 

 
„Судот понатаму потсетува дека членот 1 од Протоколот бр. 1 не го 
гарантира правото да се стекне имот (види, на пример,, Van der Mussele 
pроtив Белgија, пресуда од 23. 11. 1983 година, Серија A бр. 70, став 48). 
Исто така, ова не може да се толкува како наметнување на какви било 
рестрикции врз слободата на договорните држави да си ги бираат условите 
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под кои тие прифаќаат да вратат имот кој им бил пренесен на нив пред 
ратификација на Конвенцијата“. (Ставот 34) 

  
Како последица, Судот одлучи дека примената на Законот за сопственост на 
земјиштето од 1991 година, не се смета за мешање во правото на апликантот на 
мирно уживање на неговите поседи.  
 
Затоа немало повреда на членот 1 од Протоколот бр. 1.                 
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ПЕТТИ ДЕЛ 
 
 

ПРЕСУДИ НА ЕВРОПСКИОТ 
СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА 

ПРОТИВ РМ 
 

(од 2009 година) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Македонскиот превод на текстот на одлуките на Европскиот суд за човекови 
права е исклучиво информативен и од него не произлегуваат никакви права 
и/или обврски. Единствено официјалниот текст на одлуката на Европскиот суд 
за човекови права на англиски и/или француски јазик, објавена од страна на 
Судот е автентичен и се смета за оригинал. 
 
Подолу презентираните одлуки, со претходна дозвола, во целост се преземени 
од веб-страницата на Министерството за правда. За потребите на оваа 
публикација текстот на пресудите е само технички обработен.   
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CONSEIL DE L’EUROPE 
COUNCIL OF EUROPE 

 
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME 

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS 
 
 
 
 
 

ПЕТТИ ОДДЕЛ 
 
 
 
 

БЛАГЕ ИЛИЕВСКИ ПРОТИВ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
(жалба бр. 39538/03) 

 
 
 

ПРЕСУДА 
 
 

СТРАЗБУР 
 

25 јуни 2009 
 
 
 
 
 
 

Оваа pресуdа ќе сtане kонечна во соgласносt со условиtе pреdвиdени во членоtоt 
44 сtавоtоt 2 оd Kонвенцијаtа. Исtаtа може dа биdе pреdмеt на реdаkцисkи 

измени 
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Во случајот Благе Илиевски против Република Македонија, Европскиот суд за 
човекови права (Петти оддел), заседавајќи како совет во состав: 
 
Peer Lorenzen, претседател, 
Rait Maruste, 
Karel Jungwiert 
Renate Jaeger, 
Isabelle Berro-Lefоre, 
Мирјана Лазарова -Трајковска, 
Zdravka Kalaydjieva, судии, 
и Claudia Westerdiek, секретар на одделот, 
 
Расправајќи на затворена седница на 2. 6. 2009 година, 
 
Ја донесе следнава пресуда: 
 
 
ПОСТАПКА 
 
1. Предметот е инициран со жалба (бр. 39538/03) против Република Македонија 
поднесена до Судот во согласност со членот 34 од Конвенцијата за заштита на 
човековите права и основни слободи („Конвенцијата“) од страна на македонскиот 
државјанин, г. Благе Илиевски („жалител”), на 3. 12. 2003 година. 
 
2. Македонската влада („Владата”) беше застапувана од нејзиниот агент, г-ѓа Р. 
Лазареска - Геровска. 
 
3. На 30. 5. 2007 година Судот одлучи да ја комуницира жалбата по однос на 
должината на постапката. Постапувајќи во согласност со членот 29 ставот 3 од 
Конвенцијата, Судот одлучи во исто време да постапува како во однос на 
допуштеноста така и во однос на основаноста на жалбата. 
 
 
ФАКТИ 
 
4. Жалителот е роден 1947 година и живее во Куманово. 
 
5. На 29. 6. 1995 година, поднел барање за инвалидска пензија. 
 
6. На 30.1. 1996 година Фондот за пензиско и инвалидско осигурување („Фондот”) 
го отфрлил барањето на жалителот поради ненадлежност. 
 
7. На 15. 2. 1996 година, второстепената комисија („Комисијата”) ја одбила жалбата 
на жалителот поднесена на 2. 2. 1996 година. 
 
8. Во периодот од 30. 10. 1996 година до 5. 2. 2003 година, Врховниот суд, 
одредувал повторно постапување во четири наврати. Последната одлука била 
донесена по ревизија на жалителот, поднесена на 25. 11. 2000 година. 
 
9. На 23. 4. 2003 година комисијата, му наложила на Фондот да изврши увид на 
лице место со цел да се утврди валидноста на вработувањето на жалителот. 
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10. На 4. 12. 2003 година Фондот го одбил барањето на жалителот бидејќи истиот 
немал валиден договор за вработување. На 30. 1. 2004 година комисијата ја 
потврдила оваа одлука. На 16. 12. 2004 година Врховниот суд ја отфрлил 
ревизијата на жалителот, прифаќајќи ги наводите дадени од страна на Фондот. 
 
 
ПРАВО 
 
I. НАВОДНА ПОВРЕДА НА ЧЛЕНОТ 6 СТАВОТ 1 ОД КОНВЕНЦИЈАТА 
 
11. Жалителот се жалел дека должината на постапката не била во согласност со 
барањето за „разумен рок” предвидено во членот 6 ставот 1 од Конвенцијата, кој 
гласи: 

„„При определување на неговите граѓански права и обврски ……., секој има право 
на ………….судење во разумен рок пред ………..трибунал……….” 

  
 
А. Допуштеност 
 
12. Владата не изјави никаков приговор за допуштеноста на оваа жалба. 
 
13. Судот забележува дека жалбата не е очигледно неоснована во смисла на 
членот 35 ставот 3 од Конвенцијата. Понатаму забележува дека жалбата не е 
недопуштена по ниеден друг основ. Оттука, мора да се прогласи за допуштена. 
 
 
Б. Основаност 
 
1. Pроизнесувања на сtранkиtе 
 
14. Владата тврдеше дека периодот кој поминал пред да влезе во сила 
Конвенцијата, во однос на Република Македонија, не треба да се земе предвид. 
Таа изјави дека сè до 2002 година не бил склучен билатерален договор за 
социјално осигурување меѓу Република Македонија и СР Југославија. 
 
15. Понатаму, тие спореле дека жалителот значително придонел за 
продолжувањето на постапката, поднесувајќи го барањето за инвалидска пензија 
во Република Македонија, иако бил советуван истото да го поднесе во СР 
Југославија. 
 
16. Жалителот не изнесе никаков коментар. 
 
 
2. Оdлуkа на Суdоt 
 
17. Судот забележува дека постапките започнале на 2. 2. 1996 година, со жалба на 
жалителот против одлуката на Фондот од 30. 1. 1996 година (види Dумановсkи 
pроtив Реpублиkа Маkеdонија бр.13898/02 сtавоt 35, оd 8. 12. 2005 gоdина ). Тие 
завршиле на 16. 12. 2004 година, кога Врховниот суд донел пресуда со која ја 
отфрлил ревизијата.  
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18. Периодот кој потпаѓа во надлежност на Судот, започнува на 10. 4. 1997 година, 
по стапувањето на сила на Конвенцијата, во однос на Република Македонија (види 
Велова pроtив Реpублиkа Маkеdонија, бр. 29029/03, сtавоt 28, 6. 11. 2008 gоdина). 
Меѓутоа, при оцената за разумноста на времето кое поминало после тој датум, 
мора да се води сметка за состојбата на постапките на 10. 4. 1997 година (види 
Зибери pроtив Реpублиkа Маkеdонија, бр. 27866/02, сtавоt 41, 5. 7. 2007 gоdина). 
 
19. Во врска со тоа, Судот забележува дека дотогаш постапките траеле една 
година и два месеца. Оттогаш, постапките траеле повеќе од осум години и десет 
месеци, од кои седум години, осум месеци и шест дена се поради времената 
надлежност на судот како второстепен управен орган и Врховниот суд. 
 
20. Судот повторува дека разумноста на должината на постапката мора да се 
оценува во согласност со околностите на случајот, со посебен акцент на следниве 
критериуми: сложеноста на случајот, однесувањето на жалителот и на 
соодветните власти и кој бил уделот на жалителот во спорот (види Dимиtриева 
pроtив Реpублиkа Маkеdонија, бр. 16328/03, сtавоt 33, 6. 11. 2008 gоdина). 
 
21. Судот смета дека не станува збор за сложен случај. 
 
22. Понатаму, тој, не наоѓа никакви оддолжувања кои би можеле да му се 
препишат на жалителот. Фактот што жалителот поднел барање за инвалидска 
пензија во Република Македонија и ги искористил расположливите средства не 
може да се смета како придонес во должината на постапките (види Ризова pроtив 
Реpублиkа Маkеdонија, бр. 41228/02, сtавоt 50, 6. 7.2006 gоdина). 
 
23. Судот смета дека должината и развлеченоста на постапките се должи на 
многубројното преиспитување на случајот. За периодот кој бил во негова 
надлежност ratione temporis, случајот бил преиспитан по четири наврати. Според 
тоа, не може да се каже дека домашните власти не биле активни. Меѓутоа, 
повторувањето на таквите инструкции во текот на една постапка открива сериозен 
недостаток во правниот систем (види Pаризов pроtив Реpублиkа Маkеdонија, бр. 
14258/03, сtавоt 58, 7. 2. 2008 gоdина). Понатаму, на Врховниот суд му биле 
потребни две години, два месеца и осум дена за да одлучи по ревизијата на 
жалителот (види точка 8 погоре). Во овој случај, со оглед на надлежноста на 
Врховниот суд, времето кое изминало не може да се смета за разумно (види 
mutatis mutandis, Михајлосkи pроtив Реpублиkа Маkеdонија, бр. 44221/02, сtавоt 
38, 31. 5. 2007 gоdина). Освен тоа, Судот повторува дека за пензиските спорови 
потребна е посебна активност (види Dоцевсkи pроtив Реpублиkа Маkеdонија, бр 
66907/01, сtавоt 35, 13. 2007 gоdина). 
 
24. По проучувањето на поднесените материјали, Судот смета дека во 
конкретниов случај постапката траела премногу долго, и не го задоволила 
критериумот за разумен рок предвиден во членот 6 ставот 1 од Конвенцијата. 
 
1. Според тоа, има повреди на оваа одредба. 
 
 
 
 
II. ДРУГИ НАВОДНИ ПОВРЕДИ НА КОНВЕНЦИЈАТА 
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26. Укажувајќи на резултатот од постапката, жалителот, исто така, се жалел дека 
властите погрешно го примениле материјалниот закон како и дека погрешно ја 
утврдиле фактичката состојба. 
 
27. Судот повторува дека не е негова задача да расправа за грешките во 
фактичката ситуација или примената на правото, кои наводно ги направиле 
домашните судови, освен ако со нив се прекршени правата и слободите 
гарантирани со Конвенцијата. Во списите на предметот, нема индикации кои 
укажуваат дека постапките кои се воделе се арбитрерни на кој било начин (види 
Михајловсkи pроtив Реpублиkа Маkеdонија, циtиран pоgоре, сtавоt 45) 
 
28. Следи дека овој дел од жалбата очигледно е неоснован и мора да биде 
отфрлен во согласност со членот 35 ставовите 3 и 4 од Конвенцијата. 
 
 
III. ПРИМЕНА НА ЧЛЕНОТ 41 ОД КОНВЕНЦИЈАТА 
 
29. Членот 41 од Конвенцијата предвидува: 
 
„Кога Судот ќе оцени дека постои повреда на Конвенцијата или на протоколите, и доколку 
внатрешното право на засегнатата Висока договорна страна овозможува само делумна 
репарација на штета, тогаш доколку е тоа неопходно, Судот ќе му додели правична 
отштета на оштетениот.” 
 
30. Жалителот не поднесол никакво барање за правична оштета во согласност со 
правилото 60 од Деловникот на Судот. Во овие околности, Судот нема да направи 
обесштетување по членот 41 од Конвенцијата (види Ниkолов pроtив Реpублиkа 
Маkеdонија, бр. 41195/02, сtавоt 33, 20. 12. 2007 gоdина). 
 
 
ОД ОВИЕ ПРИЧИНИ, СУДОТ ЕДНОГЛАСНО 
 
1.Ја pроgласи за допуштена жалбата што се однесува за должината на постапката, 
додека остатокот од жалбата го прогласи за неприфатлив;  
 
2.Уtврdи дека имало повреда на членот 6 ставот 1 од Конвенцијата;  
 
3.Gо оtфрли барањето на жалителот за правична оштета по членот 41 од 
Конвенцијата. 
 
Изготвено на англиски и доставено написмено на 25. 6. 2009 година, во согласност 
со членот 77 ставовите 2 и 3 од Деловникот на Судот. 
 
Claudia Westerdiek                   Peer Lorenzen 
     Секретар          Претседател 
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Во случајот Бочварска против Република Македонија, Европскиот суд за 
човекови права (Петти оддел), заседавајќи во совет во состав: 
 
Peer Lorenzen, Претседател 
Renate Jaeger, 
Karel Jungwiert, 
Rait Maruste, 
Mark Villiger, 
Мирјана Лазарова - Трајковска, 
Zdravka Kalaydjieva, суdии, 
и Claudia Westerdiek, сеkреtар на суdсkиоt оddел, 
 
На седниците одржани на 6. 11. 2007 година и 25. 8. 2009 година, 
 
Ја донесе следната пресуда, која беше усвоена на истиот датум: 
 
 
ПОСТАПКА 
 
1. Предметот е поведен со жалба (бр. 27865/02) против Република Македонија, 
поднесена до Судот во согласност со членот 34 од Конвенцијата за заштита на 
човековите права и основни слободи („Конвенцијата“) од страна на двајца 
македонски државјани, г-ѓа Невена Бочварска и г. Ангел Ќупев, на 29. 4. 2002 
година. 
 
2. Со одлука од 6. 11. 2007 година, Судот ја огласи жалбата за делумно допуштена 
само по однос на г-ѓа Бочварска („жалителот“). 
 
3. Жалителот беше застапуван од г-ѓа Лорија Ваневска, адвокат од Скопје. 
Македонската влада („Владата“) беше застапуван од нејзиниот агент, г-ѓа Радица 
Лазареска Геровска. 
 
4. Жалителот тврдеше особено дека, таа била лишена од мирното уживање на 
нејзината сопственост и дека постапките во случајот биле неразумно долги. 
 
 
ФАКТИ 
 
I. ОКОЛНОСТИ НА СЛУЧАЈОТ 
 
5. Жалителот е родена 1958 година и живее во Скопје. 
 
6. Врз основа на официјално известие на Министерството за финансии од 1997 
година, жалителот г. Ангел Ќупев, ја регистрирал „Наша книга“ СТД (самостоен 
трговски дуќан, „претпријатието“, наспроти Законот за трговски друштва во 
согласност со кој е предвидена регистрација на претпријатијата), во дуќан со кој 
вршел деловни активности. На 17. 7. 1992 година, трговската дејност на 
претпријатието запрела. На 8. 2. 1993 година, претпријатието се пререгистрирало 
на име на жалителот. Претпријатието работело до 22. 2. 1995 година, кога 
неговите активности доброволно биле окончани. 
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А. Граѓанска постапка за утврдување на побарувањето на претпријатието 
 
7. На 23. 6. 1993 година, Окружниот стопански суд го усвоил предлогот на 
претпријатието и наредил на АД Газела („должник“) да му го плати долгот во износ 
од 1,393,377.70, тогашни денари, со затезна камата. Судот утврдил дека, 
должникот и претпријатието имале склучено рамковен договор врз основа на кој 
како последна обврска било набавка на производи од хартија за должникот. 
Бидејќи должникот пропуштил да изврши исплата за направената набавка на 
производите, судот го усвоил барањето на претпријатието. 
 
8. На 10. 9. 1993 година, Стопанскиот суд на Македонија, постапувајќи како жалбен 
суд, ја одбил жалбата на должникот и ги потврдил одлуките на пониските судови. 
На 22. 3. 1994 година, Врховниот суд ја одбил ревизијата на должникот и ги 
потврдил одлуките на пониските судови. 
 

А. Извршната постапка, иницијално поведена од страна на 
претпријатието 

 
9. На 2. 10. 1993 година, претпријатието доставило предлог за извршување на 
долгот од пресудата, предлагајќи ги следните средства за извршување: трансфер 
на пари од сметката на должникот и попис, процена и јавна продажба на 
должниковиот подвижен и неподвижен имот. На 8. 10. 1993 година, Окружниот 
стопански суд го дозволил предлогот на претпријатието и му наредил на 
должникот да го исплати долгот. На 3. 11. 1993 година, го одбил приговорот на 
должникот. 
 
10. На 26. 11. 1993 година, Окружниот стопански суд го одбил барањето на 
должникот за одлагање на извршувањето. На 25. 12. 1993 година, Стопанскиот суд 
ја одбил жалбата на должникот и го потврдил своето решение. 
 
11. На 9. 6. 1994 година, Окружниот стопански суд го уважил приговорот на 
должникот и ја запрел извршната постапка заради односната затезна камата. 
 
12. На 2. 9. 1994 година, Окружниот стопански суд му наложил на Заводот за 
платен промет да достави барање до банката во која должникот имал девизна 
сметка, да изврши пренос на одредел дел на сметката на претпријатието. Исто 
така, наложил, банката да не врши плаќање на налозите од други странки на 
сметката на должникот, сè до целосно намирување на долгот на претпријатието. 
Судот утврдил дека претпријатието примило дел од износот на долгот утврден со 
пресудата. Понатаму определил дека, бидејќи нема други достапни средства на 
сметката на должникот, на 25. 7. 1994 година, според барањето на претпријатието 
до судот, да се изврши неговото барање од други сметки кои биле во сопственост 
на должникот. 
 
13. На 6. 10. 1994 година, претпријатието застапувано од г. А.Ќупев и должникот, 
пред судот склучиле судска спогодба („спогодба од 1994 година“) за начинот на 
обезбедување на плаќањето од преостанатиот долг, кој изнесувал 21,774,593.00 
тогашни денари (844,631 германски марки). Претпријатието се согласило да го 
прими преостанатиот долг на дванаесет еднакви рати во рок од една година. 
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14. Бидејќи должникот не го плаќал долгот онака како што било договорено, на 27. 
10. 1994 година, Окружниот стопански суд, одредил попис и јавна продажба на 
возилата на должникот. На 30. 11. 1994 година, Стопанскиот суд ја одбил жалбата 
на должникот и го потврдил судското решение на понискиот суд. 
 
15. На 12. 1. 1995 година, Окружниот стопански суд делумно го усвоил барањето 
за одлагање на извршувањето на должникот, само за товарните возила и автобус. 
На 29. 1. 1996 година, судот наредил возилата да бидат одземени и да му бидат 
вратени на должникот, бидејќи истите му биле потребни за вршење на неговата 
основна дејност. На 29. 8. 1996 година, Апелациониот суд Скопје ги потврдил овие 
одлуки. 
 
16. На 14. 4. 1997 година, Основниот суд Скопје го одбил барањето на должникот 
за одлагање на извршувањето од спогодбата од 1994 година. 
 
17. На 23. 9 1997 година, Основниот суд го усвоил приговорот на должникот, кој 
тврдел дека претпријатието нема активна легитимација за да се јави како 
доверител, бидејќи истото престанало да постои. Судот, исто така, ја запрел 
извршната постапка и наложил на Заводот за платен промет да ги симне од 
евиденција решенијата на судот со кои се наложува извршувањето врз сметката 
на должникот. Ги отфрлил тврдењата на жалителот дека, таа била наследник на 
претпријатието и дека е потребно да ги преземе неговите побарувања. На 30. 4. 
1998 година, Апелациониот суд ја одбил жалбата на претпријатието како 
недопуштена. 
 
  Б. Извршната постапка во поглед на спогодбата од 1994 година 
 
18. Во текот на постапките, опишани погоре, на 14. 6. 1996 година, Општинскиот 
суд Скопје го усвоил предлогот на претпријатието од 10. 1. 1996 година и издал 
налог за извршување врз еден дуќан на должникот („дуќанот“). На 2. 9. 1996 
година, Основниот суд Скопје го одбил приговорот на должникот. На 31. 10. 1996 
година, Апелациониот суд ги укинал одлуките на пониските судови и предметот го 
вратил на повторно одлучување. На 21. 11. 1996 година, Основниот суд Скопје го 
поништил налогот за извршување и дуќанот го изземал од извршувањето бидејќи 
истиот му бил потребен на должникот во вршењето на неговата основна дејност. 
На 24. 1. 1997 година, Апелациониот суд ја укинал одлуката и го вратил предметот 
на повторно одлучување. На 7. 7. 1997 година, Основниот суд го одбил приговорот 
на должникот.  
 
19. На 18. 2. 1997 година, претпријатието барало од судот да го изврши предлогот 
утврден во согласност со спогодбата од 1994 година. На 24. 2. 1997 година, 
Основниот суд го одобрил предлогот на претпријатието за продажаба на дуќанот 
на должникот како главен долг, кој го достасал износот од 844,631 германска 
марка со камати сметани од 11. 10. 1994 година до исплатата, плус судски 
трошоци. На 19. 3. 1997 година, Основниот суд делумно го усвоил приговорот на 
должникот и ја запрел извршната постапка до донесување на нова одлука. 
 
20. На 12. 6. 1997 година Апелациониот суд ја усвоил жалбата на должникот и ја 
поништил одлуката од 19. 3. 1997 година. Судот нашол дека, понискиот суд 
пропуштил да го утврди приговорот на должникот по однос на тоа дека и други 
извршни постапки веќе биле во тек помеѓу истите странки за истиот предмет. 
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21. На 8. 7. 1997 година, Основниот суд делумно го усвоил приговорт на должникот 
и ја запрел извршната постапка по однос на пресметаната камата. Налогот за 
продажба на дуќанот останал непроменет. 
 
22. На 12. 9. 1997 година, Апелациониот суд ја одбил жалбата на должникот и ја 
потврдил пониската судска одлука.  
 
23. На 26. 11. 1997 година, јавниот обвинител поднел барање за заштита на 
законитоста до Врховниот суд заради испитување на законитоста на судските 
одлуки на пониските судови од 8.7 и 12. 9. 1997 година. Јавниот обвинител спорел 
дека спогодбата од 1994 година не може да има третман на извршна исправа, со 
оглед на фактот дека таа била склучена во време кога веќе течела извршната 
постапка и дека таа, главно, се однесувала на средства за присилна наплата на 
ненамирени долгови. Јавниот обвинител воедно ја спорел, inter alia, и активната 
легитимација на претпријатието во извршната постапка бидејќи тоа престанало да 
постои пред да го поднесе предлогот за извршување на 18. 2. 1997 година. На 1. 
12. 1997 година, претпријатието доставило одговор на барањето за заштита на 
законитоста. 
 
24. На 29. 1. 1998 година, Врховниот суд го усвоил барањето за заштита на 
законитоста и ги поништил нападнатите одлуки. Судот утврдил дека, пониските 
судови погрешно оцениле дека спогодбата од 1994 година има статус на извршна 
исправа која била подобна за извршување. Врховниот суд им дал упатства на 
пониските судови, inter alia, да се преиспита активната легитимација на 
претпријатието како доверител во извршната постапка. 
 
25. На 2. 4. 1998 година, Основниот суд Скопје го усвоил приговорот на должникот 
во врска со легитимацијата на претпријатието да биде странка во постапката, како 
доверител. Предлогот за извршување на претпријатието го одбил и наредил 
постапката повторно да се преиспита, дали жалителот може да биде доверител. 
Останал на ставот дека жалителот бил последното лице кое ги продолжило 
деловните активности на претпријатието пред истото да престане да постои. 
Поради тоа што претпријатието немало својство на правно лице, сите негови 
права и обврски, вклучувајќи ги и неговите побарувања против должникот, мораат 
да бидат оценети дека му биле префрлени на жалителот како на физичко лице, 
кое управувало со претпријатието. 
 
26. На 11. 6. 1998 година, Апелациониот суд Скопје ја потврдил одлуката на 
понискиот суд и не нашол основ да отстапи од дадените образложенија. 
 
27. На 22. 9. 1998 година, јавниот обвинител поднел ново барање за заштита на 
законитоста до Врховниот суд, спорејќи ја законитоста на решенијата на пониските 
судови, тврдејќи дека жалителот немал активна легитимација да го замени 
претпријатието и да ја преземе извршната постапка како доверител. Понатаму 
спорел дека спогодбата од 1994 година не може да се смета за извршна исправа, 
бидејќи извршната постапка сè уште била во тек во моментот на склучување на 
истата. На или околу 29. 9. 1998 година, жалителот, кој бил застапуван од адвокат, 
доставил одговор на барањето за заштита на законитоста. 
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28. На 11. 11. 1998 година, Врховниот суд го усвоил барањето за заштита на 
законитоста на јавниот обвинител и ги поништил одлуките на пониските судови. 
Утврдил дека, пониските судови пропуштиле да утврдат дали извршната постапка 
била активна пред да се склучи спогодбата од 1994 година. Врховниот суд сметал 
дека било ирелевантно тоа што претпријатието престанало да дејствува, бидејќи, 
основачите на претпријатието се носители на нивните права и обврски, заради 
што било нивна обврска да го докажат нивниот статус пред судовите. 
 
29. На 17. 3. 1999 година, Основниот суд дозволил извршување на спогодбата од 
1994 година, преку продажба на дуќанот за сметка на жалителот. Утврдил дека, 
извршната постапка започната пред склучувањето на спогодбата од 1994 година, 
завршила со првостепена судска одлука од септември 1997 година. Дополнително 
го признал статусот на жалителот да може да ги преземе побарувањата на 
претпријатието и да има статус на доверител. 
 
30. На 13. 5. 1999 година, Апелациониот суд ја потврдил одлуката на понискиот суд 
и ја одбил жалбата на должникот како неоснована, во која тврдел, inter alia, дека 
жалителот пропуштил да докаже дека таа можела да ги преземе побарувањата на 
претпријатието. 
 
31. На 9. 6. 1999 година, јавниот обвинител поднел трето барање за заштита на 
законитоста пред Врховниот суд. Јавниот обвинител останал на своите претходни 
наводи дека, спогодбата од 1994 година не може да биде извршна исправа и дека, 
жалителот не може по автоматизам да ги преземе побарувањата на 
претпријатието. 
 
32. На 17. 2. 2000 година, Врховниот суд ги укинал пониските судски одлуки. 
Нашол дека, погрешно биле утврдени фактите дека жалителот ги презел 
побарувањата од претпријатието ipso jure, со тоа што таа била последниот 
сопственик на претпријатието. Дополнително дал упатства до пониските судови да 
утврдат дали постои соодветна исправа со која побарувањата на претпријатието 
преминале на жалителот. 
 
33. На 23. 6. 2000 година, Основниот суд барал од жалителот да достави, во 
согласност со членот 22 од Законот за извршната постапка (види ставот 51 
подолу), писмен доказ дека побарувањата на претпријатието биле преземени од 
жалителот. На 29. 6. 2000 година, жалителот доставил документи до судот, 
вклучувајќи и биланс на приходи и расходи, извод од банковни трансакции, 
признаница и документ издаден од банка. 
 
34. На 6. 10. 2000 година, Основниот суд го одбил предлогот на жалителот за 
извршување на побарувањето утврдено со спогодбата од 1994 година. Следејќи ги 
упатствата на Врховниот суд, сметал дека, не постои соодветен документ кој 
утврдува дека побарувањата на претпријатието преминале на жалителот. Заради 
тоа, заклучил дека, жалителот не може да има статус на доверител. 
 
35. На 1. 3. 2001 година, Апелациониот суд ја укинал одлуката на понискиот суд 
бидејќи пропуштил да утврди дали жалителот бил сопственик и раководел со 
претпријатието како единствен сопственик. 
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36. На 15. 6. 2001 година, Основниот суд го одбил предлогот на жалителот како 
неоснован. Утврдил дека, доставените документи до судот на 29 јуни 2000 година, 
не може да се сметаат за валидни докази за фактот дека побарувањата на 
претпријатието преминале на жалителот. Заклучил дека, жалителот не може ipso 
jure да ги преземе побарувањата на претпријатието. 
 
37. На 6. 9. 2001 година, Апелациониот суд го преиначил решението и делумно го 
уважил предлогот за извршување на жалителот во поглед на неговото основно 
побарување од долгот од спогодбата од 1994 година. Го одбил предлогот за 
наплата на камата. Утврдил, inter alia: 
 

„...непобитен факт е дека доверителот, г-ѓа Бочварска, била сопственик на 
претпријатието...., кое немало својство на правно лице....Фактот дека г-ѓа Бочварска 
го вршела целокупниот промет на пазарот додека претпријатието сè уште не било 
згаснато укажува дека таа била одговорна за сите права и обврски кои 
произлегувале од работата на претпријатието....недостатокот на својство на правно 
лице на претпријатието...., чиј сопственик бил доверителот (жалителот), упатува на 
тоа дека, не постоел посебен правен субјект, но тоа негово својство, гледано како 
збир на права и обврски е врзано за единствениот доверител, г-ѓа 
Бочварска....нема пренос на побарувањата од претпријатието на г-ѓа Бочварска, 
бидејќи таа немала својство на правно лице, но доверителот (жалителот) бил.... 
одговорен за обврските на претпријатието...“ 

 
38. На или околу 15. 1. 2002 година, јавниот обвинител поднел четврто барање за 
заштита на законитоста пред Врховниот суд против одлуката на Апелациониот суд. 
 
39. На барање на јавниот обвинител, на 28. 1.2002 година, Основниот суд го 
одложил извршувањето сè до донесување на одлуката на Врховниот суд по 
подигнатото барања за заштита на законитоста. 
 
40. На истиот датум, жалителот доставил одговор на барањето на јавниот 
обвинител до Основниот суд. 
 
41. На 30. 5. 2002 година, Врховниот суд го уважил барањето за заштита на 
законитоста на јавниот обвинител, ја преиначил одлуката на Апелациониот суд и 
го потврдил решението на Основниот суд од 15. 6. 2001 година.. Нашол, inter alia, 
дека пониските судови ги утврдиле следните факти: 
 

„...извршната постапка течела пред Окружниот стопански суд помеѓу 
(претпријатието) и (должникот). На 6. 10. 1994 година, тие склучиле судска 
спогодба врз основа на која била поведена. извршната постапка... на 23. 9. 1997 
година, Основниот суд Скопје ја запрел постапката... на 30. 4. 1998 година, 
Апелациониот суд ја отфрлил жалбата на (претпријатието) како недопуштена (овие 
одлуки биле донесени во извршната постапка поведена пред да се склучи 
спогодбата од 1994 година)... на 8. 2. 1993 година (претпријатието) било 
регистрирано со името на г-ѓа Бочварска... На 22. 2. 1995 година (претпријатието)... 
престанало да постои. Г-ѓа Бочварска била последниот и единствен сопственик на 
(претпријатието), кое било основано од нејзини средства и нејзина работна сила.“ 

 
42. Врховниот суд заклучил дека, Апелациониот суд погрешно го применил 
материјалното право од следните причини: 

„Во конкретниот случај, барањата од одредбите цитирани погоре (врз основа на 
членот 22 од Законот за извршната постапка), во врска со дозволувањето на 
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извршувањето на предлог на лице кое не е означено како доверител според 
извршната исправа, не било задоволени. Нема писмена исправа која би потврдила 
дека побарувањата биле преземени од (претпријатието) на г-ѓа Бочварска, како 
доверител. Престанокот на деловната активност на претпријатието, не може ipso 
jure да се врзе со премин на вкупните побарувања врз последниот сопственик кој 
управувал со него.... Дотолку повеќе, судската спогодба од 6. 10. 1994 година не 
може да биде земена како извршна исправа, затоа што произлегла од извршната 
постапка која веќе течела помеѓу ист доверител (се мисли на претпријатието) и 
должник....предмет на оваа спогодба било извршувањето на преостанати 
долгови...“ 

 
43. Одлуката била доставена до жалителот на 25. 7. 2002 година. 
 
 
II. РЕЛЕВАНТНО ДОМАШНО ЗАКОНОДАВСТВО 
 
 
1. Устав 
 
44. Членот 101 од Уставот предвидува дека, Врховниот суд е највисокиот суд и 
дека обезбедува единствена примена на законот од страна на судовите. 
 
 
2. Закон за самостојно вршење дејност со личен труд од 1989 година 
 
45. Членот 3 (1 и 3) од Законот предвидува дека претприемач може да основа 
дуќан, заради вршење на дејност. Дуќанот може да има својство на правно лице. 
 
46. Членот 10 предвидува дека, претприемачот за основање дуќан поднесува 
пријава до општинскиот орган на управата надлежен за работите на соодветната 
дејност. 
 
47. Во согласност со членот 16 ставот 1 (1) од Законот, дуќанот може да престане 
да постои доколку дуќанот ја повлече пријавата. 
 
 
3. Закон за извршната постапка од 1997 година 
 
48. Членот 7 (6) од Законот за извршната постапка („Законот“),важечки во тој 
период, предвидувал дека, одлука донесена по жалба е правосилна. 
 
49. Врз основа на членот 8 од Законот, ревизија и барање за повторување на 
постапката не може да се поднесат против правосилна одлука донесена во 
извршна постапка. 
 
50. Членот 13 од Законот предвидува дека, одредбите од Законот од 1998 година 
се применуваат, mutatis mutandis, во постапките за извршување и обезбедување, 
сообразно, освен ако не е поинаку определено со друг закон. 
 
51. Врз основа на членот 15 (2), извршна судска одлука и судска спогодба биле 
определени како извршна исправа. 
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52. Членот 22 (1) од Законот предвидува дека, извршувањето може да се дозволи 
на предлог на лице кое не е означено како доверител во извршната исправа само 
доколку тоа лице го докаже тоа, преку јавна и според закон заверена исправа, дека 
побарувањето преминало на него/неа. Доколку е невозможно тоа, преминот на 
побарувањето мора да биде докажано со правосилна одлука донесена во 
парнична постапка.  
 
53. Членот 319 од ЗПП („Законот од 1998 година“), важечки во периодот кога се 
водела постапката превидувал дека, одлуката е правосилна доколку не може да се 
побива со жалба. 
 
54. Во согласност со членот 380 (1) од Законот од 1998 година, во случај на 
суштествена повреда на постапката, Врховниот суд може да ја укине 
првостепената и второстепената одлука или само второстепената одлука и 
предметот да го врати на повторно одлучување. 
 
55. Членот 381 од Законот од 1998 година предвидува дека, кога материјалното 
право било применето погрешно, Врховниот суд, ќе ја усвои ревизијата и ќе ја 
преиначи нападнатата одлука. Во предмети каде фактичката состојба е погрешно 
утврдена заради погрешна примена на материјалното право и каде нема услови за 
преиначување на нападнатата одлука, Врховниот суд ќе ја усвои ревизијата и ќе го 
врати предметот на повторно одлучување. 
 
56. Во согласност со членот 387 од Законот од 1998 година, јавниот обвинител 
може да подигне, во рок од три месеци, барање за заштита на законитоста против 
правосилна судска одлука. Кога барањето е поднесено против второстепена 
одлука, овој рок започнува да тече од денот кога странките ја примиле одлуката. 
Кога засегнатите странки имаат поднесено ревизија против второстепена одлука, 
јавниот обвинител може да подигне барање за заштита на законитоста само во рок 
од 30 дена од денот кога му е доставена ревизијата на онаа странка чија ревизија 
му е доставена порано. 
 
57. Во согласност со членот 390, барањето за заштита на законитост може да се 
подигне по кој било основ кога се повредени одредбите од постапката или е 
погрешно применето материјалното право. Не може да се подигне кога 
нападнатата одлука.  
 
58. Членот 394 (2) од Законот предвидува дека, inter alia, одредбите од членовите 
370, 373 до 381 и од 383 до 385 ќе се применуваат, mutatis mutandis, во постапката 
по повод барањето за заштита на законитоста. 
 
 
5. Законот за парничната постапка од 2005 година 
 
59. Законот со кој бил заменет Законот од 1998 година, не содржи одредби во 
врска со барањето за заштита на законитоста. 
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ПРАВО 
 
I. НАВОДИ ЗА ПОВРЕДА НА ЧЛЕНОТ 6 ОД КОНВЕНЦИЈАТА 
 
60. Жалителот се жалеше дека должината на извршната постапка не била во 
согласност со барањето за судење во „разумен рок“ утврдено во членот 6 ставот 1 
од Конвенцијата, кој во релевантниот дел гласи: 
 

„Во определувањето на неговите граѓански права и обврски... секој има право на 
фер... судење во разумен рок од страна на (а)... суд...„ 

 
 
1. Произнесувања на странките 
 
61. Жалителот се произнесе дека, извршните постапки при разгледувањето треба 
да бидат земени предвид како еден сет на постапки и дека, прекумерната употреба 
на вонредниот правен лек - барањето за заштита на законитоста придонело за 
нивната должина. Таа дополнително тврдеше дека, предметот не бил од сложена 
природа и дека, таа не може да се смета за одговорна при неколкукратното 
користење на расположивите правни лекови од страна на должникот и јавниот 
обвинител.  
 
62. Владата тврдеше дека, случајот бил од сложена природа, како и тоа дека 
барал утврдување на сложени правни прашања како: активната легитимација на 
жалителот; дали течеле други извршни постапки помеѓу исти странки во времето 
кога претпријатието предлагало извршување на спогодбата од 1994 година; и дали 
истата спогодба може да се третира како извршна исправа. 
 
63. Тие дополнително спореа дека, жалителот придонел за должината на 
постапката пропуштајќи да достави каков било писмен доказ во поткрепа на 
нејзините тврдења дека побарувањата на претпријатието преминале врз неа сè до 
јуни 2000 година. Тие, исто така, се осврнаа на прекумерното искористување на 
сите расположиви правни лекови од страна на должникот и неговата слаба 
финансиска состојба.  
  
64. Во врска со однесувањето на домашните власти, владата напомена дека, 
судовите ги преземале сите неопходни разумни чекори да ги избегнат 
непотребните оддолжувања. 
 
 
2. Оценка на Судот 
 
65. Судот забележува дека, извршната постапка била започната на 2. 10. 1993 
година, кога претпријатието побарало извршување на одлуката на Окружниот 
стопански суд од 23. 6. 1993 година. Како што било утврдено од домашните 
судови, овие постапки завршиле на 30. 4. 1998 година (види ставот 17 понапред). 
На 18. 2. 1997 година, започнал вториот сет на извршни постапки, во однос на 
спогодбата од 1994 година. Овие два сета на постапки биле помеѓу исти странки и 
за исти парични средства за извршување. Жалителот бил странка во двата сета, и 
во едниот и во другиот како сопственик на претпријатието и како застапник или 
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лично таа. Таа според тоа била овластена да се жали по однос на постапките уште 
од самиот почеток (види Cocchiarella v. Italy [GC], бр. 64886/01, § 113, ЕСЧП 2006). 
 
66. Извршните постапки завршиле на 25. 7. 2002 година, кога одлуката на 
Врховниот суд била доставена до жалителот. Според тоа, тие траеле приближно 
осум години и десет месеци, од кои пет години, три месеци и петнаесет дена, 
потпаѓаат под надлежност на Судот ratione temporis (до ратификацијата на 
Конвенцијата од страна на РМ на 10. 4. 1997 година) во три судски инстанци. 
Судот дополнително забележува дека, во правец да се утврди разумноста на овој 
период мора да се земе предвид состојбата на постапката од денот на 
ратификација (види Аtанасовиќ и dруgи pроtив Реpублиkа Маkеdонија, бр. 
13886/02, став 26, 22. 12. 2005 година) и утврди дека, до 10. 4. 1997 година 
извршните постапки сè уште биле активни повеќе од три години и два месеца. 
 
„67. Судот потсетува дека, „правото на суд“ би било илузорно доколку правниот 
систем на државата договорничка дозволува правосилна, извршна судска одлука 
да остане неизвршена на штета на една странка. Извршувањето на пресудата 
донесена од кој било суд мора да биде земено како составен дел од „судењето“ во 
смисла на членот 6. Државата има обврска во согласност со членот 6 да го 
организира нејзиниот систем на извршување на пресудите, на ефикасен начин, 
како во поглед на законот така и во поглед на практиката, и да обезбеди нивно 
извршување без непотребни оддолжувања (види Јанkуловсkи pроtив Реpублиkа 
Маkеdонија, бр. 6906/03, ставови 33 и 37, 3. 7. 2008 години). 
 
68. Судот потсетува дека, разумноста на должината на постапката мора да биде 
оценета во светло на околностите на предметот и според соодветните веќе 
утврдени критериуми: сложеност на предметот, однесувањето на жалителот и 
домашните власти и засегнатиот интерес на жалителот во спорот (види 
Аtанасовиќ и dруgи, цитирано погоре, став 33, случај кој, исто така, се однесува на 
извршната постапка). 
 
69. Во конкретниот случај, Судот смета дека, иако предметот имал мала правна 
сложеност, овој фактор сам по себе не може да ја оправда должината на 
постапката. 
 
70. Исто така, смета дека, немало оддолжувања кои би му се препишале на 
жалителот. Како последно, жалителот не може да биде одговорен за процесното 
однесување на должникот и јавниот обвинител (види Gраберсkа pроtив Реpублиkа 
Маkеdонија, бр. 6924/03, став 61, 14. 6. 2007 година, и Сtојанов pроtив Реpублиkа 
Маkеdонија, бр. 34215/02, став 57, 31. 5. 2007 година). 
 
71. Во поглед на однесувањето на домашните власти, Судот смета дека, во 
периодот кој потпаѓа под негова оцена, предметот на жалителот бил преотваран 
во пет наврати. Домашните судови, заради тоа не може да се смета дека биле 
неактивни. Во секој поглед, Судот смета дека, враќањето на предметот заради 
повторно одлучување во еден сет на постапки, открива сериозен недостаток на 
правниот систем (види Pavlyulynets v. Ukraine, no. 70767/01, став 51, 6 September 
2005, and Wierciszewska v. Poland, no. 41431/98, став 46, 25 November 2003). 
Главна причина за овие бројни повторувања на судењето било различното правно 
мислење на домашните судови во поглед на правните прашања наведени од 
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владата (види став 60 погоре). Тие прашања влијаеле на должината на извршната 
постапка. 
 
72. Испитувајќи го целокупниот доставен доказен материјал, Судот смета дека, во 
овој случај должината на извршната постапка била прекумерна и не ги исполнила 
барањата за судење во „разумен рок“ според членот 6 ставот 1 од Конвенцијата. 
 
73. Според тоа, постои повреда на овие одредби. 
 
 
II. НАВОДИ ЗА ПОВРЕДА НА ЧЛЕНОТ 1 ОД ПРОТОКОЛОТ 1 ОД КОНВЕНЦИЈАТА 
 
74. Жалителот се жалеше во согласност со членот 1 од Протоколот 1 дека таа 
била спречена да ја реализира наплатата на долгот на претпријатието, иако таа 
била последниот и единствен сопственик. Членот 1 од Протоколот 1, гласи: 
 

„Секое физичко и правно лице има право на непречено уживање на својата 
сопственост. Никој нема да биде лишен од својата сопственост освен кога е тоа во 
јавен интерес и под услови определени со закон и општите принципи на 
меѓународното право.  
 
Претходните одредби на никаков начин не го спречуваат правото на државата да ги 
примени оние закони кои се неопходни за да се контролира користењето на 
сопственоста, во согласност со општите интереси или да се обезбеди плаќање на 
даноците или други придонеси или парични казни.” 

 
 
1. Произнесувања на странките 
 
75. Жалителот наведе дека имала сопственост во смисла на наведените одредби. 
Таа тврдеше дека, претпријатието не треба да се гледа како правно лице, туку 
како физичко лице чии деловни активности биле регистрирани кај надлежното 
министерство. Во овој правец таа тврдела дека, неговите сопственици биле лично 
одговорни за долговите на претпријатието и обврските vis-а-vis трети лица. Таа 
дополнително тврдеше дека, јавниот обвинител неправилно се замешал во 
постапката иако таа не била од јавен интерес од следните причини: не бил 
непристрастен; застапувал приватен интерес на една од странките; и дека 
материјалното право било погрешно применето. 
 
76. Владата тврдеше дека наспроти побарувањето на претпријатието, кое може да 
потпадне во смислата на членот 1 од Протоколот 1, жалителот не можел да смета 
дека има „сопственост“ во смисла на овој член, заради тоа што, таа пропуштила да 
докаже дека побарувањата на претпријатието преминале врз неа. Тие уверуваа 
дека жалителот немал стекнато статус на доверител преку правосилна одлука. 
Иако таа била утврдена како доверител во трите правосилни одлуки донесени од 
страна на Апелациониот суд, тие подоцна биле изменети од Врховниот суд, кој, во 
согласност со принципите на законитоста, го усвоил барањето за заштита на 
законитоста поднесено од јавниот обвинител. 
 
77. Тие понатаму изнесоа став дека, жалителот, и по претпоставка дека, таа имала 
право на „сопственост“во согласност со овие одредби, таа била лишена од тоа 
право заради јавниот интерес и врз основа на условите предвидени со Законот. 
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Наводното лишување било засновано со барањето за заштита на законитоста на 
јавниот обвинител, вонреден правен лек, наменет да обезбеди еднаква примена 
на законот според начелото на законитост. Уште повеќе, државата, преку овој 
правен лек, има механизам во нејзината моќ, повторно да го отвори предметот 
кога правото и меѓународните договори се повредени од правосилна судска 
одлука. 
 
 
2. Оценка на Судот 
 
(a) Dали pосtоела соpсtвеносt 
 
78. Апелациониот суд, со неговата одлука од 6. 9. 2001 година, утврдил во корист 
на жалителот извршно побарување, утврдувајќи дека активната легитимација на 
претпријатието ја стекнала единствено таа. Оваа одлука станала правосилна, 
бидејќи немало основ за поднесување на редовна жалба против истата (види 
ставовите 48 и 49 понапред). Ова побарување мора да се третира како 
„сопственост“ за целите на членот 1 од Протоколот 1 (види Stran Greek Refineries 
and Stratis Andreadis v. Greece, judgment of 9 December 1994, Series A no. 301 - B, p. 
84, став 59; Burdov v. Russia, no. 59498/00, став 40, ECHR 2002 - III; Rosca v. 
Moldova, no. 6267/02, став 31, 22 March 2005; and Ryabykh v. Russia, no. 52854/99, 
став 61, ECHR 2003-IX). 
 
(б) Dали имало pоpречување 
 
79. Веќе е установена судската практика на Судот дека, укинувањето на 
правосилна и извршна пресуда со која е утврдена „сопственост“ на жалител, 
претставува попречување на правото на сопственост на жалителот (види 
Tregubenko v. Ukraine, no. 61333/00, став 51, 2 November 2004, and Brumărescu v. 
Romania [GC], no. 28342/95, став 74, ECHR 1999 - VII). Судот не увиде соодветни 
причини да отстапи од овој свој пристап во конкретниот случај. 
 
 (в) Dали pоpречувањеtо било оpравdано 
 
80. Судот потсетува дека Преамбулата на Конвенцијата утврдува дека, покрај 
останатото, владеењето на правото мора да биде дел од заедничкото наследство 
на државите договорнички (види Brumărescu, цитиран погоре, став 61). 
 
81. Во врска со членот 1 од Протоколот 1, Судот веќе утврдил дека лишувањето од 
сопственост може да биде оправдано само е докажано дека тоа е сторено, inter 
alia, дека е „заради јавен интерес“ и „под услови утврдени со закон“. Дотолку 
повеќе, какво било попречување на сопственоста мора, исто така, да го задоволи 
критериумот на пропорционалност. Потребниот баланс ќе биде нарушен кога 
односното лице поднесува „лична и прекумерна пречка“ (види Tregubenko, цитиран 
понапред, ставот 53). 
 
82. Во конкретниот предмет Судот забележува дека вмешувањето на државата во 
правото на сопственост е сторено со одлуката на Врховниот суд од 20. 5. 2002 
година. Оваа одлука е донесена врз основа на барањето за заштита на 
законитоста поднесена од јавниот обвинител, во согласност со важечките одредби 
на парничната постапка (види ставови од 52 до 55 понапред). Нарушувањето е 
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сторено врз основа на правен лек баран од страна на државен орган, кој не бил 
странка во постапката (види Roseltrans v. Russia, no. 60974/00, ставови 13 и 27, 21 
July 2005). Дополнително, јавниот обвинител имал целосна дискреција при 
одлучувањето дали ќе подигне барање за заштита на законитоста пред Врховниот 
суд (види Lepojić v. Serbia, no. 13909/05, став 54, 6 November 2007, и Dимиtровсkа 
pроtив Реpублиkа Маkеdонија (одлука.) no.21466/03, 30. 9. 2008 година). Од овие 
причини, Судот смета дека, со правните ефекти од барањето за заштита на 
законитоста во согласност со Законот од 1998 година - укинувањето на одлуката 
од 6. 9. 2001 година од страна на Врховниот суд - може да се спореди со оние во 
кои постои систем на супервизија кај некои земји договорнички, со оглед на тоа 
дека Врховниот суд го поништил целокупниот судски процес кој завршил со судска 
одлука која станала „правосилна“, и на тој начин неповратна како res judicata (види 
Brumărescu, cited above, став 62; Rosca v. Moldova, no. 6267/02, став 27, 22 March 
2005; Svetlana Naumenko v. Ukraine, no. 41984/98, став 92, 9 November 2004 and 
Ryabykh v. Russia, no. 52854/99, став 53, ECHR 2003-IX). 
 
83. Судот утврди дека укинувањето на одлуката од 6. 9. 2001 година не е во склад 
со владеењето на правото, кое е нераздвојно од сите членови од Конвенцијата 
(види, a contrariо, Protsenko v. Russia, no. 13151/04, став 33, 31 July 2008, во овој 
предмет Судот нашол дека, пропуштањето да се земе предвид интересот на трети 
лица, на кои правата им биле повредени со правосилна одлука, било законска 
основа за повторување на постапката со барање за вонредно преиспитување). 
 
84. Имајќи ги предвид напредспоменатите образложенија, Судот смета дека, 
„балансот“ бил повреден со донесувањето на одлуката на Врховниот суд и дека, 
жалителот претрпела лична и прекумерна пречка. Заради тоа постои повреда на 
членот 1 од Протоколот 1. 
 
 
III. ПРИМЕНА НА ЧЛЕНОТ 41 ОД КОНВЕНЦИЈАТА 
 
85. Членот 41 од Конвенцијата предвидува дека: 
 

„Кога Судот ќе оцени дека постои повреда на Конвенцијат аили на протоколите, 
и доколку внатрешното право на засегнатата Висока договорна страна 
овозможува само делумна репарација на штета, тогаш доколку е неопходно тоа, 
Судот ќе му додели правична отштета на оштетениот.” 

 
 
A. Штета 
 
86. Жалителот бараше 21.774.593 денари со законска затезна камата сметана од 
денот на склучувањето на спогодбата, 11. 10. 1994 година, на име на материјална 
отштета во согласност со членот 1 од Протоколот 1. Овој износ се совпаѓал со 
износот наведен во спогодбата од 1994 година (види ставот 13 понапред). 
Жалителот, исто така, бараше 1.000.000 евра за трошоци за живот заради 
„уништениот бизнис и изгубената заработувачка“. Таа наведе дека должникот бил 
трајно прогласен за инсолвентен (во стечај) и дека таа не може да го намири 
своето побарување. На крајот, таа бараше 30.000 евра на име на нематеријална 
отштета за вознемиреност и емотивно страдање кое било резултат од долгото 
водење на постапките. 
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87. Владата ги оспори овие барања како неосновани. Во поглед на материјалната 
отштета тие беа со став дека: а) немало основ за доделување на износот утврден 
со спогодбата од 1994 година, бидејќи со последната одлука на Врховниот суд, 
предлогот го одбил како неоснован и б) не постоело причинско-последична врска 
помеѓу наводните повреди и бараните „трошоци за живот“. 
 
88. Во врска со материјалната отштета барана врз основа на членот 1 од 
Протоколот 1, Судот оцени дека, жалителот не доставил какви било докази дека, 
во времето кога Врховниот суд ја донел својата одлука, должникот не бил 
контролиран (управуван) од страна на државата, што доколку било така би било 
основ за целосна одговорност на државата по однос на долгот од пресудата 
утврден со одлуката на Апелациониот суд од 6. 9. 2001 година. Понатаму, од 
судските списи, како што може да се увиди, Судот не може да утврди дали, во 
истото време, должникот имал доволно актива за да ја исполни спогодбата од 
1994 година. Во врска со ова, Судот најде дека нема докази кои би потврдиле за 
тоа, кога или дали должникот бил огласен за платежно неспособен или каква било 
друга неможност за плаќање ја нарушила можноста на жалителот да го намири 
долгот. Во овие околности, Судот најде дека нема причинско-последична врска 
помеѓу бараната материјална отштета и утврдените повреди. Заради тоа, го одби 
барањето за нематеријална отштета на жалителот кое е засновано на износот од 
спогодбата од 1994 година. Од истите причини го одби и барањето за плаќање на 
камата на наведениот баран износ. 
 
89. Судот понатаму забележа дека, жалителот не доставил каков било доказ кој ќе 
овозможи да се утврди дали и со кој обем настанатите повреди имале каков било 
негативен придонес врз стандардот за живот на жалителот, заради тоа го одби ова 
барање. 
 
90. На крајот, Судот прифати дека жалителот претрпел одредена нематеријална 
штета која не може да биде доволна за да се замени утврдената повреда сама по  
себе (види, mutatis mutandis, Teltronic-CATV v. Poland, no. 48140/99, став 70, 10 
January 2006). Правејќи ги овие провенки врз принципите на правичност и имајќи ги 
предвид околностите на случајот, Судот му доделува 1.600 евра на жалителот по 
овој основ. 
 
Б. Трошоци и надоместоци 
 
91. Жалителот бараше 2.334,100 денари (околу 38,100 евра) со камата од 30. 5. 
2002 година, до намирувањето, на име трошоци и надоместоци пред домашните 
судови. Ова ги опфаќа и судските и други такси. Жалителот достави 
специфицирана листа на трошоци.Не достави докази за судските такси. На крајот 
таа бараше 5,000 евра за трошоци во постапката пред ЕСЧП. За поткрепа на тоа 
побарување не достави никакви документи. 
 
92. Владата ги оспори овие барања како неосновани. 
 
93. Во согласност со судската практика, жалителот има право на надоместок на 
име трошоци само доколку истите биле вистински и неопходно сторени од страна 
на жалителот, како и доколку се разумни по висина (види Editions Plon v. France, 
no. 58148/00, став 64, ECHR 2004 - IV). Судот забележува дека според членот 60 



 297

од Деловникот на Судот „жалителот мора да поднесе специфицирани документи 
како поткрепа на сите барања, заедно со сите документи во поддршка, што 
доколку се пропушти, Советот може целосно или делумно да го одбие барањето” 
(види Parizov v. Republic of Macedonia, no. 14258/03, став 71, 7 February 2008). 
 
94. Имајќи го предвид известието за тарифата доставено од жалителот, Судот 
смета дека само 1.000 евра се однесуваат на адвокатски трошоци кои се сторени 
по ратификацијата на Конвенцијата од страна на тужената држава, и дека се 
донесуваат на барањето да се превенира повредата утврдена од Судот, пред 
националните судови (see, mutatis mutandis, Stoimenov v. the Republic of Macedonia, 
no. 17995/02, став 56, 5. 4. 2007). 
 
95. Во овие околности, Судот нема основ да додели целосен надоместок на 
износот баран по основ на настанати трошоци и надоместоци во домашната 
постапка. Судот смета дека жалителот има право на надоместок од 1000, евра, 
како и какви било давачки кои можат да се пресметаат на него. 
 
96. На крајот Судот забележува дека жалителот не доставил никакви придружни 
документи или поединости по однос на нејзиното барање на трошоците настанати 
во постапката пред него. Соодветно, Судот не доделува никаков износ под овој 
наслов (see Parizov, cited above, став 72). 
  
В. Затезна камата 
 
97. Судот смета за соодветно да се исплати затезна камата според најниската 
каматна стапка за позајмени средства на Европската централна банка, на која 
треба да се додадат 3%. 
 
 
ОД ОВИЕ ПРИЧИНИ, СУДОТ ЕДНОГЛАСНО 
 
1. Смеtа дека постои повреда на членот 6 ставот 1 од Конвенцијата во поглед на 
должината на постапката; 
 
2. Смеtа дека постои повред на членот 1 од Протоколот 1; 
 
3. Смеtа dеkа: 

(а) тужената држава, треба да му ги исплати во рок од три месеци од денот 
на правосилноста на пресудата во согласност со членот 44 ставот 2 од 
Конвенцијата, на жалителот наведените износи, ковертирани во домашната 
валута на тужената држава по курсна листа на денот на исплатата, и тоа: 

 
(i) 1.600 евра (илјада и шестотини евра), зголемени за износот на 
какви било издатоци кои притоа би можеле да се наплатат, на име на 
нематеријална отштета; 
 
(ii) 1.000 евра (илјада евра), зголемени за износот на какви било 
издатоци кои притоа би можеле да се наплатат, на име на трошоци и 
надоместоци; 
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(б) по истек на рокот од 3 месеци споменат понапред, во кој треба да се 
исплати наведената сума, ќе се засметува камата на споменатиот износ, по 
стапка еднаква на најниската стапка за позајмени средства на Европската 
централна банка, за периодот до плаќањето зголемена за 3%. 

 
4. Gо оtфрла еdноgласно осtаtоkоt од барањето за правичен надоместок на 
жалителот. 
 
 
Изготвено на англиски и објавено на 17. 9. 2009 година, во согласност со членот 77 
ставовите 2 и 3 од Деловникот на Судот. 
 
Claudia Westerdiek                   Peer Lorenzen 
      Секретар                                                                                                Претседател 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 299

 
 
 

CONSEIL DE L’EUROPE 
COUNCIL OF EUROPE 

 
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME 

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS 
 
 
 
 
 

ПЕТТИ ОДДЕЛ 
 
 

БОГДАНСКА ДУМА ПРОТИВ 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

(Жалба бр. 24660/03) 
 
 
 
 

ПРЕСУДА 
 
 

СТРАЗБУР 
 

7 мај 2009 
 
 
 
 
 
 
 

Оваа pресуdа ќе сtане kонечна во соgласносt со условиtе pреdвиdени во членоt 
44 сtавоt 2 оd Kонвенцијаtа. Исtаtа може dа биdе pреdмеt на реdаkцисkи измени. 
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Во случајот Богданска Дума против Република Македонија, Европскиот суд за 
човекови права (Петти оддел), заседавајќи во совет составен од: 
 
Rait Maruste, pреtсеdаtел, 
Karel Jungwiert 
Renate Jaeger, 
Mark Villiger, 
Isabelle Berro-Lefèvre, 
Мирјана Лазарова -Трајковска, 
Zdravka Kalaydjieva, суdии, 
и Claudia Westerdiek, сеkреtар на оddелоt, 
 
Расправајќи на затворена седница на 14. 4. 2009 година, 
 
Ја донесе следнава пресуда, усвоена на истиот датум: 
 
 
ПОСТАПКА 
 
1. Случајот започна со жалбата бр. 246660/03 против Република Македонија, 
поднесена до судот според членот 34 од Конвенцијата за заштита на човековите 
права и основните слободи („Конвенцијата“) од страна на македонскиот 
државјанин, г-ѓа Јасна Богданска - Дума („жалителот“) на 25. 7. 2003 година. 
 
2. Жалителот беше застапуван од страна на г. Јаким Наумов, адвокат кој работи во 
Скопје. Македонската влада („Владата“) беше застапувана од страна на нивниот 
агент, г-ѓа Р. Лазареска- Геровска. 
 
3. На 24. 10. 2006 година, претседателот на Петтиот оддел одлучи жалбата да ја 
комуницира до Владата, по однос на должината на првиот сет на постапки, како и 
за наводната повреда на правата на жалителот од членот 1 од Протокол 1 што се 
однесува на вториот сет на постапката. Исто така, беше одлучено да се одлучува 
по однос на допуштеноста и основаноста на жалбата истовремено (членот 29 
ставот 3). 
 
 
ФАКТИ 
 
I. ОКОЛНОСТИ НА СЛУЧАЈОТ 
 
4. Жалителот е родена во 1959 година и живее во Скопје. 
 
А. Факти 
 
5. На 1. 2. 1993 година г. Ф.Д, поранешниот сопруг на жалителката, купил стан во 
државна сопственост и гаража („имотот“). Со договор за подарок на 29. 12. 1994 
година („подарокот од 1994“), г. Ф.Д. префрлил една идеална половина од имотот 
во сопственост на жалителот. Сопружниците се развеле во 1996 година. Со судски 
одлуки од 18. 4. и 5. 9. 2002 година, соодветно, договорот за подарок од 1994 
година бил поништен. 
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6. Односниот случај се однесува на два сета на постапки во врска со овој имот. 
 
Б. Постапката што се однесува на сопственикот на имотот („првиот сет на 
постапка“) 
 
7. На 13. 7. 1995 година г. Х. Д. и г-ѓа В. Д., родителите на г. Ф. Д. („тужителите“) 
поднеле граѓанска тужба против жалителот и г. Ф.Д. со цел, утврдување на право 
на сопственост врз имотот и поништување на договорот од 1994 година. 
Тужителите навеле дека тие му го пренеле на својот син правото да го купи 
имотот, како и дека тие ја платиле цената. 
 
8. Од шест расправи закажани помеѓу 3. 11. 1995 и 19. 5.1997 година, ниедна не 
била презакажана на барање на жалителот.  
 
9. Шеснаесет расправи закажани помеѓу 19. 5. 1997 и 20. 11. 2000 година биле 
одложени поради неуредна достава на судските покани, доцнење со размената на 
поднесоците помеѓу страните, задоцнети поднесоци или пропуст на националните 
власти и странките да одговорат навремено на судските наредби. Расправата 
закажана за 25. 5. 1998 година била одложена поради отсуството на жалителот од 
професионални причини. 
 
10. На 20. 11. 2000 година Основниот суд Скопје ја прифатил тужбата на 
тужителите и го признал нивното право на сопственост. Судот го поништил 
договорот од 1994 година и одлучил дека г-ѓа В. Д. има право на една идеална 
половина од имотот. Судот утврдил дека г. Х. Д. имал закуп врз имотот од 1972 
година и дека тужителите ги овластиле тужените да го купат имотот под услов да 
се грижат за нив и да живеат под ист покрив. Со оглед на тоа што жалителот се 
развела од својот маж, престанала да живее со тужителите, судот нашол дека 
договорот за право на купување на станот останал без основ и сметал како да не е 
составен. 
 
11. На 28. 6. 2001 година Апелациониот суд Скопје ја прифатил жалбата од 
жалителот и предметот го вратил на повторно одлучување. Тој утврдил дека 
понискиот суд не дал доволно причини за својата одлука. Понатаму, судот наредил 
запирање на постапката сè до оцена на валидноста на договорот за продажба од 
1. 2. 1993 година, предмет на другиот сет на постапка.  
 
12. Помеѓу 19. 11. 2001 година и 15. 9. 2005 година првостепениот суд закажал 
дваесет и три расправи кои биле презакажувани од слични причини како погоре од 
ставот 9. Жалителот не присуствувал на четири расправи. За овој период, 
жалителот побарал право на четири петтини од имотот, како заеднички имот 
стекнат за време на брак. Таа понатаму предложила вонсудско спогодување во 
два наврата и побарала од судот да ја забрза постапката. 
 
13. Постапката завршила на 4. 12. 2006 година, кога бил назначен нов судија да 
суди во случајот. Судот закажал шест расправи до 18. 5. 2007 година. Постапката 
сè уште е во тек пред Основниот суд во Скопје.  
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В. Постапка за поништување на договорот за подарок од 2001 година („втор 
сет на постапка“) 
 
14. На 4. 4. 2002 година г. Ф. Д. побарал поништување на договорот за подарок од 
18. 7. 2001 година („подарокот од 2001“) со кој жалителот ја префрлила во 
сопственост на нивните две ќерки нејзината идеална половина. Осврнувајќи се на 
поништувањето на договорот од 1994 година, г. Ф. Д. тврдел дека жалителот 
немала право да располага со имотот. На 5. 4. 2001 година г. Ф. Д. го проширил 
своето барање и врз своите ќерки. На 17. 11. 2002 година една од ќерките, г-ѓа И. 
Д. станала полнолетна.  
 
15. На 22. 11. 2002 година Основниот суд Скопје ја дозволил тужбата на г. Ф. Д. и 
го поништил договорот за подарок од 2001 година. Судот наредил ќерките да го 
вратат имотот во сопственост на г. Ф. Д. Конечно, судот и наредил на жалителот 
да не располага со имотот. Судот утврдил дека жалителот го склучил договорот за 
подарок од 2001 година во време кога постапката во врска со договорот за подарок 
од 1994 година била во постапка по жалба. Тој пресудил дека оттука жалителот 
знаела или требала да знае дека не можела да го склучи договорот за продажба 
од 2001 година, додека постапката за договорот за продажба од 1994 година сè 
уште е во тек. Тој го одби приговорот на жалителот дека нејзиниот адвокат немал 
изречно полномошно да ја застапува г-ѓица И. Д. Во таа смисла, судот нашол дека 
жалителот била законски старател на своите ќерки и дека сите тие настапувале 
како единствена страна во постапката. Судот заклучил дека тие немале 
спротивставени интереси, туку дека жалителот дејствувала во името на своите 
ќерки. 
 
16. На 27. 3. 2003 година Апелациониот суд Скопје ја потврдил одлуката на 
понискиот суд во врска со поништувањето и забраната. Тој не нашол причини да 
се сомнева од утврдените факти и правното гледиште дадено од страна на 
понискиот суд во врска со договорот за подарок. Судот, сепак, пресудил дека 
понискиот суд погрешил при наложувањето на ќерките на жалителот да го вратат 
имотот во сопственост на г. Ф. Д. Жалителот не успеал во барањето до јавниот 
обвинител да вложи барање за заштита на законитоста до Врховниот суд. 
 
17. На 23. 5. 2003 година Основниот суд го одбил останатиот дел од барањето на 
г. Ф. Д. 
 
18. Оваа постапка завршила на 14. 10. 2004 година кога одлуката на 
првостепениот суд во врска со судските трошоци станала правосилна. 
 
 
ПРАВО 
 
I. НАВОДНА ПОВРЕДА НА ЧЛЕНОТ 6 СТАВОТ 1 ОД КОНВЕНЦИЈАТА 
 
19. Жалителот се жалел дека должината на првиот сет на постапување не бил во 
согласност со барањето за „разумен рок“, поместено во членот 6 ставот 1 од 
Конвенцијата, кој гласи: 
 

„Во оpреdелувањеtо на своиtе pрава и обврсkи...., сеkој има pраво 
на.......суdење во разумно време оd сtрана на................... суd...“ 
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А. Допуштеност 
 
20. Владата не вложила проговор по однос на допуштеноста на оваа жалба. 
 
21. Судот забележува дека оваа жалба не е очигледно неоснована во смисла на 
членот 35 ставот 3 од Конвенцијата. Понатаму, забележува дека не е недопуштена 
по кој било друг основ. Оттука, мора да биде прогласена за допуштена. 
 
 
Б. Основаност 
 
1. Pроизнесувања на сtраниtе 
 
22. Владата се произнесе дека периодот кој изминал пред влегувањето во сила на 
Конвенцијата во однос на Република Македонија не треба да биде земен предвид. 
Тие изјавија дека постоеле сложени околности во врска со случајот, вклучувајќи го 
и бројот на странките и барањата како и дека други постапки поврзани со 
сопственоста биле во тек, а помеѓу истите странки. 
 
23. Понатаму, тие изјавија дека странките значително придонеле кон должината на 
постапката со тоа што пропуштиле навремено да постапат по наредбите на судот 
и со тоа што ги злоупотребувале процесните правила поврзани со судската 
достава. 
 
24. Што се однесува до националните судови, Владата спореше дека тие 
постапувале по предметот со должно внимание како и дека закажаните расправи 
биле редовно одржувани без никакви одложувања, со единствен исклучок кога 
предметот бил распореден кај нов судија (види точка 13 погоре). 
 
25. Жалителот ги оспори аргументите на Владата во однос на сложеноста на 
случајот и нејзиниот придонес кој должината на постапката. Таа понатаму остана 
при тоа дека домашните судови сносат полна одговорност за оддолжената 
должина на постапката, со тоа што им дозволиле на тужителите да ја 
злоупотребат постапката. 
 
 
2. Оцена на Суdоt 
 
26. Судот забележува дека постапката започнала на 13. 7. 1995 година, кога 
тужителите побарале од судовите да одлучат по нивните барања. Сепак, како што 
е забележано и од Владата, периодот кој потпаѓа под надлежност на Судот 
започнува на 10. 4. 1997 година, по влегувањето во сила на Конвенцијата во однос 
на Република Македонија (види Личkов pроtив Реpублиkа Маkеdонија, бр. 
38202/02, ставот 21, 28.9. 2006 година). 
 
27. При оценувањето на разумноста на периодот кој изминал по тој датум, мора да 
се води сметка за стадиумот на постапката на 10. 4. 1997 година (види Зибери 
pроtив Реpублиkа Маkеdонија, бр. 27866/02, ставот 41, 5. 7. 2007 година). Во оваа 
смисла, Судот забележува дека во тој момент постапката траела безмалку една 
година и девет месеци на еден степен на надлежност.  
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28. Оспорената постапка сè уште не завршила, со оглед на тоа што случајот чекал 
разрешница во прв степен. Тие веќе траеле преку тринаесет години и седум 
месеци од кои дванаесет години и четири дена потпаѓаат под надлежност на 
судот. 
 
29. Упатувајќи на својата постојна практика по ова прашање, Судот ќе ја цени 
разумноста на должината на постапката во светло на посебните околности на 
случајот, земајќи ги предвид неговата сложеност, однесувањето на жалителот и 
однесувањето на властите во случајот (види Марkовсkи pроtив Реpублиkа 
Маkеdонија, бр. 22928/03, ставот 32, 2. 11. 2006 година). 
 
30. Судот смета дека бројот на страните и барањата инволвирани во случајот ја 
зголемиле неговата сложеност, но овие фактори не можат, сами по себе, да ја 
објаснат должината на постапката. 
 
31. Тој понатаму не може да утврди ниедно одложување кое може да се припише 
на жалителот, освен инцидентни отсуства од неколку расправи (види точка 12 
погоре) кои не придонеле многу кон должината на постапката. 
 
32. Од друга страна, Судот забележува дека има многу суштински одложувања кои 
можат да им се припишат на властите. Во таа насока, тој забележува дека 
повеќето одложувања биле наложени од причина што првостепениот суд не можел 
да го обезбеди присуството на странките (види ставот 9 погоре), за што има 
целосна одговорност (види mutatis mutandis, Dиkа pроtив Реpублиkа Маkеdонија, 
бр. 13270/02, ставовите 56 и 58, 31. 5. 2007 година). Особено е запрепастувачки 
што судот сè уште не донел одлука, иако случајот бил вратен на повторно судење 
во јуни 2001 година (види ставот 11 погоре). Понатаму, постапката била во застој 
од над една година и два месеца по расправата од 15. 9. 2005 година (види точки 
12 и 13 погоре), период за време на кој првостепениот суд не преземал ниедно 
процесно дејствие. 
  
33. Во овој контекст, Судот потсетува дека на државите договорнички е да го 
организираат својот правен систем на таков начин што нивните судови ќе можат 
секому да му го гарантираат правото на конечна одлука во споровите поврзани до 
граѓанските права и обврски, во разумен рок (види Kосtовсkа pроtив Реpублиkа 
Маkеdонија, бр. 44353/02, ставот 41, 15. 6. 2006 година) 
 
34. По испитувањето на целиот поднесен материјал, Судот смета дека во 
односниот случај должината на постапката била прекумерна и не го исполнува 
барањето за „разумен рок“ од членот 6 ставот 1 на Конвенцијата. 
 
35. Оттука, има повреда на оваа одредба. 
 
 
II.НАВОДНА ПОВРЕДА НА ЧЛЕНОТ 1 ОД ПРОТОКОЛОТ 1 НА КОНВЕНЦИЈАТА 
 
36. Жалителот изнела наводи за повреда на правото на сопственост, нејзиното и 
на нејзините ќерки, потпирајќи се на членот 1 од Протоколот 1, кој гласи: 
 
„Секое физичко или правно лице има право на непречено уживање на својата 
сопственост. Никој нема да биде лишен од својата сопственост освен кога е во јавен 
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интерес тоа и под услови определени со закон и општите принципи на меѓународното 
право. 
 

Претходните одредби на никаков начин не го спречуваат правото на државата 
да ги примени оние закони кои се неопходни за да се контролира користењето на 
сопственоста, во согласност со општите интереси или да се обезбеди плаќање 
на даноците или други придонеси или парични казни.“ 

 
А. Првиот сет на постапки 
 
37. Судот забележува дека овие постапки, кои се однесувале на утврдувањето на 
правото на сопственост, сè уште се во тек. Во таа насока, секоја жалба по членот 1 
од Протоколот 1 поврзана со исходот на постапката, е преуранета. 
 
38. Следи дека оваа жалба е очигледно неоснована и мора да биде отфрлена во 
согласност со членот 35 ставовите 3 и 4 од Конвенцијата. 
 
Б. Втор сет на постапки 
 
1. Pроизнесувања на сtраниtе 
 
39. Владата остана при тоа, дека поништувањето на договорот од 2001 година не 
придонело кон сопственичките права на жалителот. Жалителот станал 
регистриран сопственик на идеална половина од имотот со договорот за подарок 
од 1994 година. Поништувањето на тој подарок подразбирало загуба на правото на  
жалителот во таа смисла. Дополнително, тие се произнесоа дека жалителот не 
побарувала право на заеднички имот во однос на имотот стекнат во брак, во ниту 
една од постапките поврзани со имотот. Дури на 5. 4. 2002 година таа поднела 
такво барање во првиот сет на постапки. Во секој случај, правото на сопственост 
требало да биде утврдено во подоцнежниот сет постапка, која сè уште е во тек. 
  
40. Жалителот ги повторила своите жалбени наводи. 
 
2. Оцена на Суdоt 
 
41. Судот забележува дека оспорената постапка се однесувала на поништувањето 
на договорот за подарок од 2001 година, според кој жалителот пренела идеална 
половина од имотот во сопственост на своите ќерки. Националните судови нашле 
дека таа не постапила правилно со оглед на тоа што таа го склучила договорот за 
подарок од 2001 година, кога договорот за подарокот од 1994 година, кој неа и го 
пренесувал правото на сопственост, бил укинат во прв степен. 
 
42. Под овие околности, Судот забележува дека решавањето на сопственичките 
спорови од страна на домашните судови, а според домашното право, само по себе 
не покренува никакви прашања во врска со членот 1 од Протоколот 1 од 
Конвенцијата. Судот не наоѓа никаква индикација во односниот случај дека 
заклучокот на домашните судови се замешал во сопственичките права на 
жалителот спротивно на членот 1 од Протоколот 1 од Конвенцијата. Истото се 
однесува и на сопственичките права на ќерките, доколку такви постоеле. 
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43. Судот понатаму забележува дека жалителот, иако застапувана од страна на 
адвокат, не тврдела пред судовите дека има право на заедничкиот имот стекнат во 
брак. Во таа смисла, таа пропуштила да ги исцрпи домашните лекови. 
 
44. Следи дека оваа жалба очигледно е неоснована и мора да биде отфрлена во 
согласност со членот 35 ставовите 3 и 4 на Конвенцијата. 
 
 
III.ДРУГИ НАВОДНИ ПОВРЕДИ НА КОНВЕНЦИЈАТА 
 
45. Жалителот, исто така, се повика на членовите 8 и 5 од Протоколот бр. 7 од 
Конвенцијата. Конечно, таа се жалела и по членот 10 во однос на тоа дека г-ѓица 
И. Д. не била викана за присуство на расправи по стекнување на полнолетноста. 
 
46. Судот ги испитал овие жалбени наводи. Сепак, во светло на целиот материјал 
на негово располагање и онолку колку обжалените прашања се во рамките на 
неговата надлежност, Судот нашол дека тие не демонстрираат никаква појава на 
повреда на правата и слободите загарантирани во Конвенцијата и нејзините 
протоколи. 
 
47. Следи дека овој дел на жалбата очигледно е неоснован и мора да биде одбиен 
во согласност со членот 35 ставовите 3 и 4 од Конвенцијата. 
 
 
IV. ПРИМЕНА НА ЧЛЕНОТ 41 ОД КОНВЕНЦИЈАТА 
 
48. Членот 41 од Конвенцијата гласи: 
 

„Кога Судот ќе оцени дека постои повреда на Конвенцијата или на протоколите, 
и доколку внатрешното право на засегнатата Висока договорна страна 
овозможува само делумна репарација на штетата, тогаш доколку е неопходно 
тоа, Судот ќе му додели правична отштета на оштетениот.“ 

 
49. Жалителот не поднела барање за правична отштета, како што е прецизирано 
во членот 60 од Деловникот на Судот. Оттука, Судот смета дека нема барање за 
доделување на сума по тој основ. 
 
ОД ОВИЕ ПРИЧИНИ, СУДОТ ЕДНОГЛАСНО 
 
1. Ја pроgласува жалбата што се однесува на должината на првиот сет постапки 
допуштена, а остатокот на жалбата недопуштена,  
 
2. Смеtа дека има повреда на членот 6 ставот 1 од Конвенцијата во однос на 
првиот сет на постапки. 
 
Изготвено на англиски и објавено на 7. 5. 2009 година, во согласност со членот 77 
ставовите 2 и 3 од Деловникот за работа на Судот. 
 
 
Claudia Westerdiek           Rait Maruste 
      Секретар                                                                                                 Претседател 
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Во случајот Јосифов против Република Македонија, Европскиот суд за човекови 
права (Петти оддел), заседавајќи во совет во состав: 
 
Peer Lorenzen, pреtсеdаtел, 
Rait Maruste, 
Karel Jungwiert, 
Renate Jaeger, 
Mark Villiger, 
Мирјана Лазарова -Трајковска, 
Zdravka Kalaydjieva, суdии, 
и Claudia Westerdiek, сеkреtар на pеttиоt оddел, 
 
На седницата одржана на 2. 6. 2009 година, 
 
Ја донесе следнава пресуда, усвоена на истиот датум: 
 
 
ПОСТАПКА 
 
1. Предметот започна со жалба (бр. 37812/04) против Република Македонија 
поднесена до Судот врз основа на членот 34 од Конвенцијата за заштита на 
човековите права и основни слободи („Конвенцијата“) од страна на македонскиот 
државјанин, г. Добре Јосифов („жалителот“), на 6. 10. 2004 година. 
 
2. Жалителот беше застапуван од г. Ј. Маџунаров, адвокат од Штип. Македонската 
влада („Владата“) беше застапувана од нејзиниот агент, г-ѓа Радица Лазареска- 
Геровска. 
 
3. На 12. 9. 2007 година, претседателот на Петтиот оддел одлучи да ја извести за 
жалбата Владата. Исто така, одлучи да ја испитува основаноста и допуштеноста 
на жалбата истовремено (членот 29 ставот 3). 
 
 
ФАКТИ 
 
4. Жалителот е роден во 1944 година и живее во селото Уларци. 
 
1. Граѓанската постапка во врска со отпуштањето од работа на жалителот 
 
5. На 31. 7. 1996 година жалителот бил отпуштен од работа заради пропуштање да 
ги заштити просториите на работодавецот од поплава. На 14. 8. 1996 година, 
одлуката за отпуштање од работа била потврдена од Извршниот одбор на 
работодавецот. 
 
6. На 5. 9. 1996 година, жалителот завел граѓанска парница против работодавецот 
со барање за поништување на одлуката за неговото отпуштање и повторно 
враќање на работа. 
 
7. Првостепениот суд ги одложил закажаните расправи за 17. 12. 1997 година, 27. 
1., 18. 2., 13. 4. и 20. 4. 1998 година, заради отсуство на работодавецот и 
сведоците.  
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8. На 18. 6. 1998 година, Основниот суд во Штип го одбил тужбеното барање на 
жалителот. Се чини дека, оваа одлука му била доставена на жалителот во 
декември 2000 година, имајќи предвид дека неговата жалба од 26. 12. 2000 година 
била прифатена како поднесена во законскиот рок од 15 дена. На 9. 5. 2001 
година, Апелациониот суд во Штип го вратил предметот на повторно судење. 
 
9. По двата увида на лице место и петте одлагања на расправите, од кои, ниту 
една не била одложена на барање на жалителот, на 25. 6. 2003 година, 
првостепениот суд ја поништил одлуката за отпуштање од работа. 
 
10. На 24. 3. 2004 година, Апелациниот суд во Штип ја поништил првостепената 
одлука, бидејќи била отворена ликвидациона постапка врз работодавецот. 
 
11. На 1. 11. 2004 година, првостепениот суд ја завршил постапката. Жалителот 
бил упатен да бара неговото тужбено барање да биде прифатено во 
лидвидационата постапка.  
 
12. Во овие постапки не биле донесени дополнителни одлуки. 
 
2. Ликвидациона постапка против работодавецот 
 
13. На 20. 7. 2004 година, жалителот пријавил побарување за надоместок на 
материјалната штета како резултат на неговото наводно незаконско отпуштање од 
работа. Во поткрепа на ова барање тој ги доставил првостепените судски одлуки 
од 25. 6. 2003 година и 24. 3. 2004 година. 
 
14. На 7. 9. 2004 година, првостепениот суд го прифатил барањето на жалителот, 
бидејќи било утврдено со судска одлука. 
 
15. На 23. 11. 2004 година, Апелациониот суд во Штип ја усвоил жалбата 
поднесена од ликвидаторот на работодавецот и ја поништил одлуката на 
понискиот суд. Овој суд утврдил дека, барањето на жалителот не било засновано 
на правосилна одлука, ниту, пак, неговото барање било засновано на таква 
одлука. Дополнително судот барал да добие ново мислење од ликвидаторот. 
 
16. На 11. 2. 2009 година, првостепениот суд не го признал барањето на жалителот 
и го упатил да го утврди своето право во парница. 
 
 
ПРАВО 
 
I. НАВОДНА ПОВРЕДА НА ЧЛЕНОТ 6 ОД КОНВЕНЦИЈАТА 
 
17. Жалителот се жалел дека должината на постапката била спротивна на 
барањето за судење во разумен рок, утврдено во членот 6 ставот 1 од 
Конвенцијата, кој го предвидува по следново: 
 

„Во определувањето на неговите граѓански права и обврски... секој има право на 
фер... судење во разумен рок од страна на... суд...” 
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A. Dоpушtеносt 
 
18. Владата приговараше дека, жалителот не ги искористил домашните правни 
лекови бидејќи тој пропуштил да поднесе жалба против првостепената одлука од 
1. 11. 2004 година.  
 
19. Жалителот ги оспори овие приговори од Владата. 
 
20. Судот веќе има утврдено дека, редовната жалба не може да се гледа како 
ефективен правен лек за наводна повреда на правото да се има судење во 
разумен рок во конкретен предмет (види Gраберсkа pроtив Реpублиkа Маkеdонија, 
бр. 6924/03, ставовите од 44 до 48, 14. 6. 2007 година). Судот не гледа причини да 
дојде до друг заклучок во конкретниот случај. 
 
21. Следува дека прелиминарните приговори од Владата мораат да бидат 
отфрлени. 
 
22. Судот понатаму смета дека, жалбата не е очигледно неоснована во смисла на 
членот 35 ставот 3 од Конвенцијата. Исто така, Судот утврди дека, не е 
недопуштена по кои било други основи. Заради тоа мора да биде огласена за 
допуштена. 
 
B. Основаност 
 
1. Pроизнесувања на сtранkиtе 
 
23. Владата се произнесе дека, периодот кој изминал пред да стапи на сила 
важењето на Конвенцијата во поглед на Република Македонија, не треба да биде 
земен предвид. Тие изјавија дека, наспроти специфичната природа на случајот, 
имало и сложени околности во случајот, вклучувајќи ги измените на важечкото 
законодавство, ликвидацијата на работодавецот и последно, непризнавањето на 
барањето на жалителот во ликвидационата постапка, која сè уште не е завршена. 
 
24. Понатаму, тие изјавија дека жалителот значајно придонел за должината на 
постапката со барањето за надоместок во ликвидационата постапка, иако 
основната граѓанска постапка сè уште не била завршена. Дополнително, тие 
укажаа на одложувањата на расправите закажани пред првостепениот суд (види 
ставовите 7 и 9 погоре). 
 
25. Владата понатаму напомена дека, судовите постапувале во предметот на 
жалителот со должно внимание и дека, државата не може да биде одговорна за 
задоцнувањата кои се последица на странките во постапката. 
 
26. Жалителот ги оспори тврдењата на Владата во врска со сложеноста на 
предметот и неговиот наводен придонес во должината на постапката. Тој 
дополнитено истакна дека правниот основ на спорот барал посебно внимание од 
страна на домашните судови. 
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2. Оцена на Суdоt 
 
27. Судот забележува дека, граѓанската постапка во врска со отпуштањето од 
работа на жалителот започнала на 5. 9. 1996 година и завршила на 1. 11. 2004 
година, кога жалителот бил упатен да го поднесе своето барање во 
лидвидационата постапка. Во овој подоцнежен сет на постапки, жалителот ја 
побарал изгубената добивка како резултат на неговото отпуштање од работа. 
Судот смета дека овие два сета на постапки треба да се третираат како 
единствена постапка, бидејќи нивниот исход е заемно поврзан. 
 
28. Периодот кој потпаѓа под надлежност на Судот, како што тврдеше Владата, 
започнува на 10. 4. 1997 година, кога Конвенцијата стапила на сила во поглед на 
Република Македонија (види Личkов pроtив Реpублиkа Маkеdонија, бр. 38202/02, 
став 21, од 28. 9. 2006 година). Сепак, во испитувањето на разумноста на периодот 
кој потпаѓа по тој период, мора да се води сметка од државата во постапката од 
10. 4. 1997 година (види Зибери pроtив Реpублиkа Маkеdонија, бр. 27866/02, став 
41, од 5. 7. 2007 година). Во врска со ова, Судот забележува дека во тој момент 
постапката траела помалку од седум месеци во една судска инстанца. 
 
29. Постапката траела речиси дванаесет години и седум месеци од кои околу 
дванаесет години потпаѓаат под временска надлежност на Судот во две судски 
инстанци на одлучување од граѓанските судови и посебно ликвидационата 
постапка. Релевантниот период завршил на 11. 2. 2009 година со одлука на 
првостепниот суд во ликвидационата постапка. 
 
30. Судот потсетува дека, разумноста на должината на постапките мора да се 
испитува во светло на околностите на случајот и со утврдување на следните 
критериуми: сложеност на случајот, однесувањето на жалителот и домашните 
органи и кој бил засегнатиот интерес на жалителот во спорот (види Dимиtриевсkи 
pроtив Реpублиkа Маkеdонија, бр. 26602/02, став 29, од 18. 12. 2008 година). 
 
31. Судот смета дека, случајот не бил од сложена природа. 
 
32. Дополнително наоѓа дека, нема оддолжувања кои би му се припишале на 
жалителот. Поточно, тој не може да биде одговорен за неговото поднесено барање 
во ликвидационата постапка, откако бил упатен тоа да го направи од страна на 
првостепениот суд. 
 
33. Од друга страна, Судот смета дека, има значителни оддолжувања кои можат 
да им се припишат на домашните судови. Во овој контекст, Судот забележува 
дека, му било потребно две години и пет месеци за да ја достави првостепениот 
суд неговата одлука до жалителот (види ставот 8 погоре). На истиот суд, 
дополнително му биле потребни четири години и три месеци, прво, да го упати на 
жалителот да го оствари своето барање во ликвидационата постапка, потоа, 
повторно да го упати на граѓанска постапка (види ставови 15 и 16 погоре). 
Дополнително, домашното право и судската практика на Судот (види Зибери 
pроtив Реpублиkа Маkеdонија, став 47, споменато погоре) бараат споровите од 
работен однос да бидат процесирани со посебно внимание. 
 
34. Имајќи ги предвид сите доставени материјали до него, Судот смета дека во 
конкретниот случај, должината на постапката била прекумерна и не го исполнила 
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барањето за судење во разумен рок во согласност со членот 6 ставот 1 од 
Конвенцијата. 
 
35. Според тоа, има повреда на овие одредби. 
 
 
II. ПРИМЕНА НА ЧЛЕНОТ 41 ОД КОНВЕНЦИЈАТА 
 
36. Членот 41 од Конвенцијата предвидува: 
 

„Кога Судот ќе оцени дека постои повреда на Конвенцијата или на протоколите, 
и доколку внатрешното право на засегнатата Висока договорна страна 
овозможува само делумна репарација на штета, тогаш доколку е неопходно тоа, 
Судот ќе му додели правична отштета на оштетениот.” 

 
A. Отштета 
 
37. Жалителот барал на име на материјална штета износ од 58.100 евра. Тој, исто 
така, барал 20.000 евра за нематеријална штета заради емотивно страдање за 
„недостаток на основни средства за живот“. 
 
38. Владата ги оспори овие барања како неосновани, тврдејќи дека немало 
причниско - последична врска помеѓу наводната повреда и бараната материјална 
отштета. 
 
39. Судот оцени дека, жалителот не ги докажа основите врз основа на кои ја 
бараше материјалната отштета. Бидејќи, нема причинско - последична врска со 
утврдената повреда и наводната отштета, Судот ги отфрли овие барања. Од друга 
страна, жалителот барал нематеријална отштета како резултат на неговото 
емотивно страдање заради „недостаток на основни средства за живот“, кое во 
основа било поврзано со должината на постапката. Заради тоа, Судот му 
доделува 3.200 евра на име на нематеријална отштета. 
 
B. Трошоци 
 
40. Жалителот, исто така, барал 5.902 евра за трошоци направени пред 
домашните органи, како и во постапката пред Судот. Во контекст на последново, 
тој побара приближо 635 евра (39.000 денари) на име на адвокатски трошоци 
засметани во согласност со адвокатска тарифа на Адвокатската комора на 
Македонија и приближно 274 евра (16.800 денари) за поштенски и трошоци за 
превод. Не беше доставен ниту еден документ во поткрепа на овие подоцнежни 
барања. 
 
41. Владата ги оспори овие барања. 
 
42. Во согласност со судската практика на Судот, жалителот има право на 
надоместок на трошоците само доколку се утврди дека истите биле вистински и 
неопходно направени и разумни до одреден степен (види Сtоименов pроtив 
Реpублиkа Маkеdонија, бр. 17995/02, став 56, од 5. 4. 2007 година). 
Во врска со трошоците направени во поглед на домашните постапки, Судот утврди 
дека таквите трошоци не се направени во постапка во која во рамките на 
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домашниот правен систем се барала заштита и надоместок за наводните повреди 
за кои истиот се жали пред Судот (види Милошевиќ pроtив Реpублиkа Маkеdонија, 
бр. 15056/02, став 34, од 20. 4. 2006 година). Според тоа, Судот не досуди 
надоместок на трошоци во овој дел. 
 
43. Што се однесува за постапката пред Судот, тој утврдил дека, жалителот не 
доставил докази во врска со поштенските и трошоците за превод. Од друга страна, 
во поглед со информациите кои ги имаше пред себе и споменатите критериуми, 
Судот смета дека е разумно да му додели на жалителот износ од 600 евра за 
законското застапување, плус соодветна такса која би можела да биде засметана. 
 
В. Законска камата 
 
44. Судот смета за соодветно да се исплати затезна камата според најниската 
каматна стапка за позајмени средства на Европската централна банка, на која 
треба да се додадат три проценти. 
 
ОД ОВИЕ ПРИЧИНИ, СУДОТ ЕДНОГЛАСНО 
 
1. Ја прогласува жалбата за допуштена; 
 
2. Уtврdува дека постои повреда на членот 6 ставот 1 од Конвенцијата во поглед 
на должината на постапката; 
 
3. Уtврdува dеkа: 
 
(a) Тужената држава во рок од три месеци од денот на правосилноста на 
пресудата во согласност со членот 44 ставот 2 од Конвенцијата, треба да му ги 
исплати на жалителот следните износи, кои треба да бидат конвертирани во 
националната валута на тужената држава, по курсна листа на денот на исплатата, 
и тоа: 
 

(i) 3.200 евра (три илјади и двесте евра) на име на нематеријална штета; 
(ii) 600 евра (шестотини евра) на име на трошоци; 
(iii) Плус какви било трошоци кои би биле засметани за жалителот 
 

(б) по истек на рокот од три месеци споменат понапред, во кој треба да се исплати 
наведената сума, ќе се засметува камата на споменатиот износ, по стапка еднаква 
на најниската стапка за позајмени средства на Европската централна банка, за 
периодот до плаќањето зголемена за три процентни поени. 
 
4. Gо оtфрли осtаtоkоt од барањето за правичен надоместок на жалителот. 
. 
Изготвено на англиски и објавено на 25. 6. 2009 година, во согласност со членот 77 
ставовите 2 и 3 од Деловникот на Судот. 
 
Claudia Westerdiek                  Peer Lorenzen 
       Секретар                                                                                                Претсеадтел 
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Во случајот Камбери против Република Македонија, Европскиот суд за човекови 
права (Петти оддел), заседавајќи во судски совет во состав: 
 
Peer Lorenzen, pреtсеdаtел, 
Renate Jaeger, 
Karel Jungwiert, 
Rait Maruste, 
Mark Villiger, 
Isabelle Berro-Lefоre, 
Мирјана Лазарова -Трајковска, суdии, 
и Claudia Westerdiek, сеkреtар на оddелоt 
 
Расправајќи на затворена седница на 29. 9. 2009 година, 
 
Ја донесе следнава пресуда, усвоена на истиот датум: 
 
ПОСТАПКА 
 
1. Постапката е иницирана со жалба (бр. 39151/04) против Република Македонија 
поднесена до Судот во согласност со членот 34 од Конвенцијата за заштита на 
човековите права и основни слободи („Конвенцијата“) од страна на македонскиот 
државјанин, г. Ислам Камбери (жалителот), на 22. 10. 2004 година.  
 
2. Жалителот бил застапуван од страна на Канцеларијата на Хелсиншкиот комитет 
за човекови права во Скопје. Владата на Република Македонија (Владата) била 
застапувана од страна на нејзиниот агент г-ѓа Р. Лазареска- Геровска. 
 
3. На 14. 9. 2007 година претседателот на Петтиот оддел одлучи да ја комуницира 
жалбата по однос на должината на постапката. Постапувајќи во согласност со 
членот 29 ставот 3 од Конвенцијата, Судот одлучи во исто време да постапува 
како во однос на допуштеноста така и во однос на основаноста на жалбата. 
  
 
ФАКТИ 
 
Околности на случајот 
 
4. Жалителот е роден 1949 година и живее во Гостивар. 
 
5. Во 1968 година тогашното собрание на Општина Гостивар експроприрало, inter 
alia, дел од градежното земјиште (недвижност) од покојниот татко на жалителот, 
заради државна цел изградба на детско училиште. Надоместокот требало да се 
одреди во одделна одлука. 
 
6. На 7. 1. 1996 жалителот побарал од тогашниот Општински суд во Гостивар во 
вонпарнична постапка да му се исплати надоместокот во согласност со пазарната 
вредност на недвижноста. Уште три лица се придружиле на овие постапки. 
 
7. На 22. 9. 1999 година Основниот суд во Гостивар (првостепениот суд) го 
прифатил барањето на жалителот и ѝ наложил на Општината Гостивар да му 
исплати надоместок за експроприраната недвижност. Понатаму, го одбил неговото 
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барање против државата поради немање активна легитимација за поведување на 
постапка. На 24. 2. 2000 година, Апелациониот суд Скопје ја укинал оваа одлука со 
аргументи, inter alia, дека првостепениот суд погрешно го утврдил надоместокот. 
 
8. Во периодот од 25. 1. 2001 година и 19. 11. 2003 година, Апелациониот суд 
Скопје наредил повторно судење во три наврати. 
 
9. На 20. 6. 2005 година првостепениот суд му досудил на жалителот надоместок 
прецизиран од страна на експерт и одредил истиот да го исплатат Државата и 
детското училиште, заеднички. Исто така, одредил училиштето да ги надомести 
трошоците на постапката. 
 
10. На 30. 11. 2005 година, Апелациониот суд ја потврдил првостепената пресуда 
во поглед на досудениот надоместок, а во останатиот дел ја вратил на повторно 
разгледување.  
 
11. На 26. 1. 2006 година, државниот правобранител поднел ревизија до Врховниот 
суд. На 14. 2. 2006 година жалителот поднел одговор на ревизијата. 
 
12. На 10. 2. 2006 година жалителот побарал извршување на одлуката на 
Апелациониот суд Скопје од 30. 11. 2005 година. Тој предложил надоместокот да 
му биде префрлен на неговата банкарска сметка. На 24. 2. 2006 година 
првостепениот суд побарал од жалителот да ги плати судските такси. 
 
13. На 21. 3. 2006 година јавниот обвинител до Врховниот суд поднел барање за 
заштита на законитоста. 
 
14. На 14. 4. 2006 година жалителот повторно побарал извршување на судската 
одлука од 30. 11. 2005 година. Неговото барање било одобрено на 19. 4. 2006 
година. 
 
15. На 22. 6. 2006 година жалителот и Државата склучиле вонсудска спогодба 
(спогодба) со која таа се обврзала на жалителот да му го признае правото на 
сопственост; да го запише како сосопственик во јавните книги и да ги повлече 
поднесените вонредни правни лекови. Жалителот се согласил да го повлече 
неговото барање за извршување и да се воздржи од барање на каква било 
исплата по овие одлуки. 
 
16. Извршните постапки биле завршени со одлука на првостепениот суд од 13. 9. 
2006 година.  
 
17. И покрај спогодбата, барањето за заштита на законитоста не било повлечено. 
На 18. 4. 2007 година Врховниот суд го прифатил ова барање и ја укинал 
пресудата на понискиот суд во поглед на одредениот надоместок. Судот го одбил 
приговорот на жалителот дека барањето за заштита на законитоста треба да биде 
одбиено бидејќи странките склучиле спогодба. Тој утврдил дека понискиот суд не 
изнел доволно причини и дека не било доволно јасно кој бил обврзан да го плати 
надоместокот. Судот, ја одбил ревизијата поднесена од страна на државниот 
правобранител бидејќи нашол дека двете страни ги повлекле своите барања и 
дека се спогодиле. 
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18. Постапките продолжиле пред првостепениот суд. На расправата одржана на 
13. 7. 2007 година жалителот потврдил дека недвижноста му била вратена и го 
повлекол барањето за надоместок. Првостепениот суд го потврдил повлекувањето 
на барањето. 
 
 
ПРАВО 
 
I. НАВОДНА ПОВРЕДА НА ЧЛЕНОТ 6 СТАВОТ 1 ОД КОНВЕНЦИЈАТА 
 
19. Жалителот се жалел дека должината на постапката не била во согласност со 
барањето за „разумен рок” предвидено во членот 6 ставот 1 од Конвенцијата, кој 
гласи: 

 
„При определување на неговите граѓански права и обврски ……., секој има право на 
………….судење во разумен рок пред ………..трибунал……….” 

 
А. Допуштеност 
 
20. Владата не изјави никаков приговор за допуштеноста на оваа жалба. 
 
21. Судот забележува дека жалбата не е очигледно неоснована во смисла на 
членот 35 ставот 3 од Конвенцијата. Понатаму, забележува дека жалбата не е 
недопуштена по ниеден друг основ. Оттука, мора да се прогласи за допуштена. 
 
Б. Основаност 
 
1. Pроизнесувања на сtранkиtе 
 
22. Владата тврдеше дека околностите поврзани со случајот биле сложени, 
бидејќи требало да се утврди висината на надоместокот и страната која требало 
да го плати тој надоместок (види точките 7 и 17 погоре). Дополнително, фактот 
дека и други лица се приклучиле кон постапката, и дека недвижноста била 
експроприрана одамна придонеле за сложеноста на случајот (види точките 5 и 6 
погоре). 
 
23. Таа, исто така, спореше дека и жалителот пидонел за должината на 
постапката, користејќи ги сите правни лекови и поднесувајќи го своето барање 28 
години после експропријацијата. 
 
24. Жалителот ги оспори аргументите на Владата. 
 
 
2. Оцена на Суdоt 
 
25. Судот забележа дека постапките започнале на 7. 1. 1996 година, кога 
жалителот го поднел неговото барање. Меѓутоа, како што забележала Владата, 
периодот кој потпаѓа во надлежност на Судот започнува на 10. 4. 1997 година, по 
стапувањето на сила на Конвенцијата, во однос на Република Македонија (види 
Личkов pроtив Реpублиkа Маkеdонија, бр. 38202/02, сtавоt 21, 28. 9. 2006 gоdина). 
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26. При оцената за разумноста на времето кое поминало после тој датум, мора да 
се води сметка за состојбата на постапките на 10. 4. 1997 година (види Зибери 
pроtив Реpублиkа Маkеdонија, бр. 27866/02, сtавоt 41, 5. 6. 2007 gоdина). Во врска 
со тоа, Судот забележува дека дотогаш постапките траеле повеќе од една година 
и три месеци во една судска инстанца. 
 
27. Судот утврди дека постапките завршиле на 13. 7. 2007 година кога барањето 
на жалителот за надоместок било прогласено за повлечено. Тие траеле повеќе од 
единаесет години и шест месеци, од кои десет години, три месеци и пет дена се во 
временска надлежност на Судот, во три судски инстанци. 
 
28. Судот повторува дека разумноста на должината на постапката мора да се 
оценува во согласност со околностите на случајот, со посебен акцент на следниве 
критериуми: сложеноста на случајот, однесувањето на жалителот и на 
соодветните власти и кој бил уделот на жалителот во спорот (види Марkосkи 
pроtив Реpублиkа Маkеdонија, бр. 22982/03, сtавоt 32, 2. 11. 2006 gоdина) 
 
29. Судот смета дека случајот има извесен степен на сложеност, која произлегува 
од потребата за експертски мислења, но дека тоа самото по себе не може да биде 
објаснување за должината на постапката.  
 
30. Во однос на однесувањето на жалителот, Судот наоѓа дека тој не придонел 
значително за должината на постапката, бидејќи фактот дека ги искористил сите 
расположливи правни лекови не може да се смета како придонес за должината на 
постапката (виdи Kосtовсkа pроtив Реpублиkа Маkеdонија, бр. 44353/02, сtавоt 
44, 15. 6. 2006 gоdина). 
 
31. Судот смета дека одолговлекувањето на постапката се должи на 
повеќекратното преиспитување на случајот. Во периодот кој потпаѓа во негова 
надлежност, ratione temporis, случајот бил враќан на повторно разгледување во пет 
наврати (види точките 7, 8 и 10 погоре). Според тоа, не може да се каже дека 
домашните судови биле неактивни. Меѓутоа, иако Судот не е во позиција да го 
оценува квалитетот на судската практика на домашните судови, смета дека, 
враќањето на предметите на повторно разгледување најчесто е наложено поради 
грешките направени од страна на пониските судови, па повторувањето на ваквите 
налози на еден степен на постапктата, открива сериозен проблем во судскиот 
систем (виdи Зибери, циtирана pоgоре, сtавоt 46). 
 
32. Во овој контекст, Судот предупредува дека договорните држави се тие кои 
треба да го организираат нивниот правен систем на начин кој ќе овозмпжува, 
нивните судови да можат да го гарантираат правото на секој да може да добие 
судска одлука во спорови поврзани со остварување на правата и должностите во 
разумен рок (виdи Ризова pроtив Реpублиkа Маkеdонија, бр. 41228/02, сtавоt 48, 
6. 7. 2006 gоdина). 
 
33. По испитувањето на сите поднесени материјали, Судот смета дека должината 
на постапката била прекумерна и не го задоволила критериумот за разумен рок 
предвиден во членот 6 ставот 1 на Конвенцијата.  
 
34. Според тоа, има повреди на оваа одредба. 
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II. ДРУГИ НАВОДНИ ПОВРЕДИ НА КОНВЕНЦИЈАТА 
 
35. Жалителот, понатаму, се жалеше по членот 6 од Конвенцијата дека судиите не 
биле непристрасни. Тој, исто така, се жалеше и по членот 1 од Протокол 1 дека не 
му бил исплатен никаков надоместок за експроприраното земјиште. Овие жалби 
биле поднесени пред спогодбата. 
 
36. Судот го испитал остатокот од жалбата, и имајќи ги предвид сите материјали со 
кои располага, како и од наводите во жалбата кои потпаѓаат во негова надлежност, 
не открил никаква повреда на правата и слободите загарантирани со Конвенцијата 
или нејзините протоколи.  
 
37. Следи дека овој дел од жалбата очигледно е неоснован и мора да биде 
отфрлен во согласност со членот 35 ставовите 3 и 4 од Конвенцијата. 
 
 
III. ПРИМЕНА НА ЧЛЕНОТ 41 ОД КОНВЕНЦИЈАТА 
 
38. Членот 41 од Конвенцијата предвидува: 
 

„Кога Судот ќе оцени дека постои повреда на Конвенцијата или на протоколите, и 
доколку внатрешното право на засегнатата Висока договорна страна овозможува 
само делумна репарација на штета, тогаш доколку е тоа неопходно, Судот ќе му 
додели правична отштета на оштетениот.” 

 
А. Штета 
 
39. Жалителот бараше 10.000 евра за нематеријална штета за емотивна болка 
поради „недостаток на средства за живот” во текот на постапката. 
 
40. Владата ги оспори овие барања. 
 
41. Судот смета дека барањето на жалителот за нематеријална штета значително 
е поврзано со должината на постапката. Поради тоа, на име надоместок на 
нематеријална штета му доделува 3.200 евра, плус секој друг издаток кој може да 
биде наплатен. 
 
Б. Трошоци и расходи 
 
42. Жалителот, исто така, бараше 10.000 евра за трошоци и расходи што ги имал 
пред домашните судови. Тој не побара надоместок на трошоците и расходите 
направени во постапката пред овој Суд.  
 
43. Владата ги оспори овие барања. 
 
44. Во согласност со судската практика на Судот, жалителот има право на 
надоместок на трошоците и расходите, само ако се покаже дека истите, навистина, 
и неопходно се направени, а биле разумни во однос на износот (види Ѓозев pроtив 
Реpублиkа Маkеdонија, бр. 14260/03, сtавоt 63, 19. 6. 2006 gоdина). Судот 
забележува дека трошоците не биле направени со цел да се бара, во домашниот 
правен систем, заштита и надоместок за наводната повреда за која се жалел пред 
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Судот. Поради тоа не му доделува никаква сума по оваа основа (виdи Милошевиќ 
pроtив Реpублиkа Маkеdонија, бр. 15056/02, сtавоt 34, 20. 4. 2006 gоdина) 
 
В. Затезна камата 
 
45. Судот смета за соодветно дека затезната камата треба да се 
исплати според најниската каматна стапка за позајмени средства на 
Европската централна банка, на која треба да се додадат три процентни 
поени. 
 
ОД ОВИЕ ПРИЧИНИ, СУДОТ ЕДНОГЛАСНО 
 
1. Ја pроgласи за допуштена жалбата по однос на должината на постапката, 
додека остатокот од жалбата го прогласи за неприфатлив; 
 
2. Уtврdи дека имало повреда на членот 6 ставот 1 од Конвенцијата во поглед на 
должината на постапката; 
 
3. Смеtа dеkа: 

а) Тужената држава, во рок од три месеци од конечноста на пресудата во 
согласност со членот 44 ставот 2 од Конвенцијата, на жалителот треба да 
му исплати, на име нематеријална штета конвертирана во национална 
валута, по стапка на денот на исплатата сума од 3.200 (три илјади и двесте) 
евра, плус какви било издатоци кои можат да бидат наплатени; 

 
б) По протекот на горенаведените три месеци сè до исплатата, ќе се 
засметува камата на горенаведените износи, по стапка еднаква на 
најниската стапка за позајмени средства на Европската централна банка, за 
периодот до исплатата зголемена за три процентни поени.  

 
4. Gо оtфрли барањето на жалителот за правична отштета по членот 41 од 
Конвенцијата. 
 
 
Изготвено на англиски и доставено написмено на 22. 10. 2009 година, во 
согласност со членот 77 ставовите 2 и 3 од Деловникот на Судот. 
 
 
Claudia Westerdiek                                                              Peer Lorenzen 
      Секретар                                                                                                Претседател 
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CONSEIL DE L’EUROPE 
COUNCIL OF EUROPE 

 
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME 

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS 
 
 
 
 
 

ПЕТТИ ОДДЕЛ 
 
 

КАМИЛОВА ПРОТИВ 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
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8 октомври 2009 
 
 
 
 
 
 
 

Оваа pресуdа ќе сtане kонечна во соgласносt со условиtе pреdвиdени во членоt 
44 сtавоt 2 оd Kонвенцијаtа. Исtаtа може dа биdе pреdмеt на реdаkцисkи измени. 
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Во случајот Камилова против Република Македонија, Европскиот суд за 
човекови права (Петти оддел), заседавајќи во совет составен од: 
 
Peer Lorenzen, претседател 
Renate Jaeger, 
Karel Jungwiert, 
Rait Maruste 
Mark Villiger, 
Isabelle Berro – Lefevre, 
Мирјана Лазарова -Трајковска, судии, 
и Claudia Westerdiek, секретар на одделот, 
 
Расправајќи на затворена седница на 15. 9. 2009 година,  
 
Ја донесе следнава пресуда, која беше усвоена на истиот датум: 
 
ПОСТАПКА 
 
1. Случајот започна со жалба (А. бр. 34151/03) против Република Македонија, 
поднесена до Судот во согласност со членот 34 од Конвенцијата за заштита на 
човековите права и основни слободи („Конвенција“) од страна на македонскиот 
државјанин г-ѓа Катерина Камилова („жалителот“) на 21. 10. 2003 година. 
 
2. Македонската влада („Владата“) беше застапувана од страна на агентот, г-ѓа Р. 
Лазареска - Геровска. 
 
3. На 19. 6. 2007 година претседателот на Петтиот оддел одлучи за жалбата да ја 
извести Владата Тој, исто така, одлучи да ја испитува основаноста на жалбата 
едновремено кога и за нејзината допуштеност (членот 29 ставот 3). 
 
ФАКТИ 
 
I. ОКОЛНОСТИ НА СЛУЧАЈОТ 
 
1. Жалителот е роден во 1941 година и живее во Гевгелија. 
 
2. На непрецизиран датум 1996 година, жалителот иницирала парница против г. Д. 
(должник), барајќи враќање на големиот долг врз основа на заем којашто таа му го 
дала нему во 1995 година. 
 
3. На 29. 4. 1998 година тие постигнале судско порамнување, во согласност со 
коешто должникот требал да го надомести долгот во еднакви месечни износи. 
 
4. На 19. 1. 1999 година Основниот суд Гевгелија („првостепениот суд) го одобрил 
барањето на жалителката од 11. 1. 1999 година со кое се наложува присилно 
извршување на долгот од судската спогодба, намален за 300 германски марки, кои 
должникот во меѓувреме ги платил. Жалителот предложила попис, процена и 
продажба на движен и недвижен имот сопственост на должникот. На 17. 5. 2000 
година таа понатаму го прецизирала нејзиното барање, барајќи предмет на 
извршување да бидат куќата и парче земја („сопственоста”). Во врска со ова таа 
доставила извадок од земјишниот регистар („регистарот”) датиран од 21. 10. 1999 
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година кој го потврдувал сопственичкото право врз сопственоста на должникот. 
Таа, исто така, барала првостепениот суд да стави прибелешка врз имотот на 
должникот, со цел да се обезбеди нејзиното побарување. 
  
5. На 15. 6. 2000 година првостепениот суд наложил процена на имотот. Тоа било 
спроведено на 10. 10. 2000 година. Првостепениот суд ова го констатирал со 
одлука од 22. 3. 2001 година. Таа била доставена до должникот на 28. 11. 2006 
година. 
 
6. Помеѓу 28. 11. 2006 година и 17. 4. 2007 година, првостепениот суд наложил 4 
одложувања заради отсуство на должникот. 
 
7. Со поднесоци од 25. 4. 2007 година и 5. 6. 2007 година последователно, 
жалителот го информирала првостепениот суд дека должникот извршил трансфер 
на имотот во сопственост на неговиот татко, врз основа на судска одлука од 14. 3. 
2001 година. Таа барала првостепениот суд да продолжи со присилното 
извршување, бидејќи жалителот повторно ја стекнал сопственоста над 
сопственоста откако неговиот татко починал. 
  
8. Понатаму, не биле преземени никакви извршни дејствија за извршување на 
побарувањето на жалителот 
 
II. РЕЛЕВАНТНО ДОМАШНО ЗАКОНОДАВСТВО 
 
9. Членот 3 од Законот за извршување („Законот“) oд 2005 година утврдува дека 
извршувањето го спроведуваат приватни извршители. 
 
13. Членот 238 од Законот определува дека извршните постапки започнати пред 
стапување во сила на Законот, продолжуваат да се извршуваат заклучно со 31. 12. 
2007 година според Законот за извршна постапка. По тој датум се применува 
Законот од 2005 година. 
 
 
ПРАВО 
 
I. НАВОДНА ПОВРЕДА НА ЧЛЕНОТ 6 ОД КОНВЕНЦИЈАТА 
 
10. Жалителот се жалел во согласност со членот 14 од Конвенцијата по однос на 
неизвршувањето на нејзиното побарување утврдено со судската спогодба. Судот 
смета дека жалбените наводи на жалителот потпаѓаат под обврската за 
разгледување во согласност со членот 6 ставот 1 од Конвенцијата од кои 
релевантните делови се следниве: 
  

„Во определувањето на...граѓанските права и обврски секој има право на 
фер...судење...од страна на...трибунал...“ 

 
A. Допуштеност 
 
11. Владата не поднесе никакви приговори по однос на допуштеноста на жалбата. 
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12. Судот забележува дека жалбата не е очигледно неоснована во смисла на 
членот 35 ставот 3 од Конвенцијата. Понатаму, забележува дека не е недопуштена 
ниту по некој друг основ. Заради тоа мора да ја прогласи за допуштена. 
 
Б. Основаност 
 
1. Pоdнесоци на сtранkиtе 
 
13. Владата се произнесе дека побарувањето на жалителот не можел да се 
изврши заради недостаток на средства кај должникот. Во врска со ова, тие тврдеа 
дека жалителот погрешно барал извршување врз сопственоста, којашто не била во 
посед на жалителот. Тие понатаму спореа дека жалителот не предложил 
алтернативни средства на извршување како и тоа што бара забрзување на 
постапката. 
 
14. Тие, исто така, тврдеа дека домашните судови не може да се сметаат за 
одговорни за одложувањата предизвикани од односните страни. Неактивноста на 
првостепениот суд помеѓу 2001 и 2006 година се должела на пропуштањето на 
жалителот да предложи други средства на извршување. На крајот, на располагање 
на жалителот му стоела опцијата да бара извршување во согласност со Законот, 
пред приватните извршители (види ставовите 12 и 13 понапред). 
 
15. Жалителот ги оспори тврдењата на Владата изјавувајќи дека должникот го 
имал статусот на сопственик на имотот во моментот на одредување на извршната 
постапка.Таа, исто така, спореше дека постапката мирувала повеќе од 5 години. 
 
2. Оцена на Суdоt 
 
а) Општи принципи кои произлегуваат од практиката на Судот 
 
16. Судот потсетува дека правото на суд би било илузорно доколку домашниот 
правен систем на државата договорничка дозволи конечна и обврзна судска 
одлука да остане неоперативна на штета на една страна. (види Јанкуловски 
против Република Македонија бр. 6906/03, ставот 33, 3. 7. 2008 година). Понатаму, 
одложувањето на пресудата би можело да биде оправдано во определени 
околности. Но, сепак, тоа не може да се смета за оправдано ако ја нарушува 
самата смисла на правото загарантирано со членот 6 ставот 1 (види, mutatis 
mutandis, Пецеви против Република Македонија бр. 21839/03, ставот 29, 6 ноември 
2008 година). Одговорноста на државата во извршувањето на приватените 
пресуди не треба да е повеќе од ангажман на државните органи, вклучувајќи ги и 
домашните судови, во процесот на извршување. Сепак, државите имаат обврска 
да обезбедат усогласување со процедурите пропишани во законодавството за 
извршување на конечните пресуди (види Fuklev pроtив Уkраина, бр. 71186/01, 
ставовите 67 и 91, 7. 6. 2005 година). 
 
(б) Примена на овие принципи во односниот случај  
 
17. Судот забележува дека извршната постапка започнала на 11. 1. 1999 година 
кога жалителот барала првостепениот суд да ја изврши судската спогодба. Иако 
немало формална одлука за завршување на извршната постапка пред домашните 
судови, може да се смета дека таа завршила на 31.12.2007 година, кога во 
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согласност со членот 238 од Законот, извршувањето можело дa продолжи пред 
извршителите (види ставот 13 понапред). 
 
18. Судот забележува дека во извршната постапка, жалителот предложила попис, 
процена и продажба на имот и доставила потврда со којашто се верификува 
статусот на должникот. Преносот на сопственоста на таткото на должникот е 
извршен подоцна од издавањето на извршното решение. Судот забележа дека 
изминале повеќе од девет месеци за првостепениот суд да ја одреди вредноста на 
имотот и дополнителни пет години, осум месеци и шест дена, да му се достави таа 
одлука на должникот (види ставот 8 понапред). На крајот, Владата не 
специфицираше, кое правно средство би можел да го искористи жалителот да ја 
забрза извршната постапка (види Атанасовиќ и други против Република 
Македонија, бр. 13886/02, ставот 39, 22. 12. 2005 година). 
 
19. Со оглед на претходно изнесеното, Судот смета дека воздржувајќи се од 
преземањето на адекватни и ефективни мерки за извршување на судската 
спогодба, во периодот од 11. 1. 1999 година и 31. 12. 2007 година, домашните 
судови ги оневозможиле одредбите на членот 6 ставот 1 од Конвенцијата од 
нивниот корисен ефект. 
 
20. Според тоа, постои повреда на членот 6 ставот 1 од Конвенцијата.  
 
 
II. ПРИМЕНА НА ЧЛЕНОТ 41 ОД КОНВЕНЦИЈАТА 
 
21. Членот 41 од Конвенцијата пропишува:  
 

„Кога Судот ќе оцени дека постои повреда на Конвенцијата или на протоколите, 
и доколку внатрешното право на засегнатата Висока договорна страна 
овозможува само делумна репарација на штетата, тогаш доколку е неопходно 
тоа, Судот ќе му додели правична отштета на оштетениот..” 

 
22. Жалителот не поднесе никакво барање за правичен надоместок во согласност 
со Правилото 60 од Деловникот на Судот. Според тоа, Судот не досудува 
надоместок во согласност со членот 41 од Конвенцијата (види Јанкуловски против 
Република Македонија, цитирано погоре, ставот 41). 
 
ОД НАВЕДЕНИТЕ ПРИЧИНИ, СУДОТ ЕДНОГЛАСНО 
 
1. Ја pроgласи жалбата за допуштена 
 
2. Смеtа дека има повреда на членот 6 ставот 1 од Конвенцијата, во однос на 
должината на постапката;  
 
Изготвено на англиски, и доставено написмено на 8.10. 2009 година, во согласност 
со Правило 77 ставовите 2 и 3 од Деловникот на Судот. 
 
Claudia WESTERDIEK              Peer LORENZEN 
         Секретар                                                                                           Претседател 
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Оваа pресуdа ќе сtане kонечна во соgласносt со условиtе pреdвиdени во членоt 
44 сtавоt 2 оd Kонвенцијаtа. Исtаtа може dа биdе pреdмеt на реdаkцисkи измени. 
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Во случајот Кангова против Република Македонија, Европскиот Суд за човекови права 
(Петти оддел), заседавајќи во совет составен од: 
  
Peer Lorenzen, претседател,  
Rait Maruste,  
Volodymyr Butkevych,  
Renate Jaeger,  
Isabelle Berro-Lefèvre,  
Мирјана Лазарова -Трајковска, 
Zdravka Kalaydjieva, судии,  
и Claudia Westerdiek, секретар на одделот,  
 
Расправајќи на затворена седница на 2. 12. 2008 година,  
 
Ја донесе следнава пресуда, усвоена на истиот датум:  
 
 
ПОСТАПКА  
 
1. Случајот беше инициран со жалбата (бр. 17010/04) против Република 
Македонија, поднесена до Судот врз основа на членот 34 од Конвенцијата за 
заштита на човековите права и основни слободи („Конвенцијата“) од македонскиот 
државјанин, г-ѓа Благородна Кангова („жалител“), на 27. 4. 2004 година. Со допис 
од 27. 12. 2007 година, сопругот на жалителот го информира секретарот на 
Одделот дека, таа починала на 16. 11. 2007 година и дека тој би сакал да ја 
продолжи постапка по жалбата пред Судот.  
 
2. Владата на Република Македонија („Владата“) беше застапувана од нејзиниот 
агент, г-ѓа Радица Лазареска - Геровска.  
 
3. На 6. 12. 2007 година, претседателот на Петтиот оддел одлучи да ја достави 
жалбата на одговор, во врска со должината на постапката. Воедно беше одлучено, 
истовремено да се постапува по допуштеноста и основаноста на жалбата (членот 
29 ставот 3). 
 
 
ФАКТИ  

ОКОЛНОСТИ НА СЛУЧАЈОТ  

 
а) Постапка во врска со тужбеното барање на жалителот за надоместок 

 
4. На 4. 2. 1998 година, жалителот поднела тужба против нејзиниот работодавец, 
барајќи надоместок за неисплатена плата и неплатени придонеси за социјално 
осигурување. На 6. 7. 2000 година работодавецот се раздвоил во три засебни 
фирми („правни следбеници“).  
 
5. Помеѓу 16. 10. 1998 година и 10. 9. 2001 година, првостепениот суд закажал 
петнаесет расправи, ниту една од нив не била одложена на барање на жалителот. 
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Судот наредувал вештачења на барање на жалителот и сослушувал сведоци. 
Противтужбата на работодавецот која ја поднел против жалителот била одбиена 
пет месеци од нејзиното поднесување. Во текот на постапката, жалителот во 
четири наврати извршил прецизирања на тужбеното барање.  
 
6. На 10. 9. 2001 година, Основниот суд во Гевгелија го усвоил тужбеното барање 
на жалителот и ги задолжил правните следбеници солидарно да ги платат 
нејзините неисплатени плати и придонеси за социјално осигурување во Фондот за 
пензиско и инвалидско осигурување. Вкупниот досуден износ изнесувал 486.557 
денари (прибилижно 7.940 евра) плус судски трошоци. Оваа одлука била 
доставена до жалителот на 26. 6. 2002 година.  
 
7. На 11. 7. 2002 година правните следбеници поднеле жалба. На 7. 10. 2002 
година жалителот доставил одговор на жалбата.  
 
8. На 24. 10. 2002 година, Основниот суд во Гевгелија ја отфрил жалбата на 
правните следбеници бидејќи била поднесена вон рокот за жалба.  
 
9. На 22. 11. 2002 година, правните следбеници со нова жалба тврделе дека судот 
погрешно го пресметал рокот за жалба. На 26. 6. 2003 година, првостепениот суд 
ги задолжил правните следбеници да ги платат судските трошоци.  
 
10. На 30. 12. 2003 година, правните следбеници ја повлекле нивната жалба. 

  
11. Помеѓу 1. 4. и 26. 6. 2004 година, во три наврати, жалителот побарал од 
првостепениот суд да ја забрза постапката.  
 
12. На 15. 7. 2004 година, Основниот суд во Гевгелија ја отфрлил жалбата на 
правните следбеници бидејќи истата била повлечена.  
 
13. На 21. 9. 2004 година, одлуката на првостепениот суд од 10. 9. 2001 година 
станала правосилна.  
 
 
б) Стечајна постапка против правните следбеници  
 
14. Помеѓу март 2002 година и јуни 2003 година, биле покренати три засебни 
стечајни постапки против правните следбеници. Стечајната постапка врз 
последниот правен следбеник завршила во септември 2003 година. Стечајниот 
управник бил задолжен да ја спроведе стечајната постапка преку продажба на 
капиталот на правните следбеници. Жалителот поднел барање, нејзиното 
побарување да биде признаено врз последниот правен следбеник. На 9. 9. 2003 
година, првостепениот суд делумно го усвоил барањето на жалителот. Нема 
информации дали биле преземени какви било дејствија во врска со постапката за 
наредената продажба на судот врз правниот следбеник.  
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ПРАВО  

I. НАВОДНА ПОВРЕДА НА ЧЛЕНОТ 6 СТАВОТ 1 ОД КОНВЕНЦИЈАТА  

15. Жалителот се жалеше дека должината на постапката не била во склад со 
барањето за судење во „разумен рок“ утврдено во членот 6 ставот 1 од 
Конвенцијата кој утврдува:  

„Во определувањето на своите права и обврски...., секој има право на.......судење 
во разумно време од страна на [a]................... суд...“  

 A. Допуштеност  

16. Судот прифати дека сопругот на жалителот имал потреба за locus standi 
(наследник на жалителот во постапката пред Судот), во согласност со членот 34 
од Конвенцијата во поглед на жалбените наводи на жалителот 
во врска со должината на постапката. (види Стојковиќ против Република 
Македонија, бр. 14818/02, ставовите 25 и 26, 8.11. 2007 година). 
  
17. Владата не истакна приговор во врска со допуштеноста на овој жалбен навод.  
 
18. Судот забележува дека, овој жалбен навод не е очигледно неоснован во 
смисла на членот 35 ставот 3 од Конвенцијата. Понатаму забележува дека не е 
недопуштен по другите основи. Заради тоа, мора да биде огласен за допуштен.  

Б. Основаност  

1. Pроизнесувања на сtранkиtе  

 
19. Владата изјави дека, во врска со предметот имало сложени околности, 
вклучувајќи ги вештите наоди и мислења и противтужбата на работодавецот; 
подоцнежното раздвојување и постапките за стечај на правните следбеници.  
 
20. По однос на однесувањето на жалителот, тие спореа дека таа придонела за 
должината на постапката преку четирикратното прецизирање на нејзиното тужбено 
барање. Тие, исто така, напоменаа дека правните следбеници ги злоупотребиле 
нивните процесни права, оддолжувајќи ја постапката.  
 
21. Во поглед на однесувањето на домашните судови, тие изјавија дека нема 
оддолжувања кои би им се препишале ним. Единствените исклучоци биле 
закажувањето на првото рочиште; доставата на првостепената одлука на 10 
септември 2001 година и првостепата одлука на правните следбеници во врска со 
повлекувањето на нивната жалба (види ставовите 5, 6, 10 и 12). Сепак, овие 
оддолжувања не придонеле во голема мера за должината на постапката.  
 
22. Сопругот на жалителот ги оспори тврдењата на Владата во врска со 
сложеноста на случајот, како и за наводниот нејзин придонес за должината на 
постапката. Таа напомена дека, судовите не се однесувале во водењето на 
постапката со должно внимание и дека, оддолжувањето на постапката ја спречило 
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во можноста за наплата на нејзиното побарување од правните следбеници пред да 
западнат во стечај.  
 
 
2. Оцена на Суdоt  
 
23. Судот забалежува дека, предметната постапка, започнала на 4. 2. 1998 година 
и завршла на 21. 9. 2004 година, кога првостепената одлука станала правосилна. 
Во текот на овој период првостепениот суд донел една мериторна одлука и две 
одлуки во врска со допуштеноста на жалбата на правните следбеници. Според 
тоа, постапките траеле шест години, седум месеци и седумнаесет дена во три 
судски инстанци.  
 
24. Судот потсетува дека, разумноста на должината на постапката мора да биде 
оценета во светло на околностите на случајот и преку следните критериуми: 
сложеност на случајот, однесувањето на жалителот и домашните органи и кој бил 
засегнатиот интерес на жалителот во спорот (види Марковски против Република 
Македонија, бр. 22928/03, ставот 32, 2. 11. 2006 година.  
 
25. Судот не смета дека случајот барал испитувања од комплексна природа.  
 
26. Понатаму, Судот наоѓа дека нема оддолжувања кои би и се припишале на 
жалителот. Нејзините поднесоци за прецизирање на нејзиното тужбено барање не 
придонеле суштински за должината на постапката. Дотолку повеќе што, таа не 
може да биде огласена за одговорна за оддолжувањата кои ги направиле 
правните следбеници.  
 
27. Од друга страна, Судот смета дека првостепениот суд не ја покажал 
потребната будност при одлучување на предметот на жалителот. Судот најде 
дека, препознаените оддолжувања придонеле значително за должината на 
постапката. Судот понатаму смета дека биле потребни повеќе од 4 години да 
одлучи мериторно во случајот на жалителот (види ставовите 4 и 6 понапред). 
Дополнително, претходното испитување на допуштеноста на жалбата на правните 
следбеници, која судот ја отфрлил, било, исто така, непотребно долго. Во овој 
контекст, Судот утврди дека, биле потребни две години за да ја огласи жалбата за 
недозволена, откако таа била повлечена од правните следбеници. 
Прекувремениот период кој потпаѓа пред првостепениот суд не може да се смета 
за разумен.  
 
28. Испитувајќи ги сите доставени докази до него, Судот смета дека, во 
конкретниот случај должината на постапката била прекумерна и не ги исполнила 
барањата за судење во разумен рок во согласност со членот 6 ставот 1 од 
Конвенцијата.  
 
29. Заради тоа има повреда на овие одредби.  
 
 
II. ДРУГИ НАВОДНИ ПОВРЕДИ НА КОНВЕНЦИЈАТА  
 
30. Жалителот истовремно се жалел во согласност со членот 5 од Конвенцијата 
дека било повредено неговот право на социјална сигурност.  
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31. Судот забележува дека членот на кој се повикал жалителот не предвидува 
право на социјална сигурност. Спрема тоа, овој жалбен навод не е во согласност 
со ratione materiae од одредбите на Конвенцијата во смисла на членот 35 ставот 3 
и мора да биде одбиен во согласност со членот 35 ставот 4.  
 
 
III. ПРИМЕНА НА ЧЛЕНОТ 41 OД КОНВЕНЦИЈАТА  
 
32. Членот 41 од Конвенцијата предвидува:  
 

„Ако Судот нашол дека има повреда на Конвенцијата или протоколите, и ако 
внатрешното право на засегнатата Висока договорна страна дозволува само 
делумна отштета, Судот, доколку е потребно, ќе додели правична отштета на 
оштетената страна“.  

A. Штета  

33. Сопругот на жалителот побарал 486.557 денари како и камата на име на 
материјална отштета. Овој износ упатува на износот кој жалителот го добила во 
постапката по нејзиното тужбено барање. Тој тврдел дека, неговата сопруга била 
оневозможена да поднесе барање за намирување на долгот од стечајната маса на 
правните следбеници. Тој тврдел дека, исти такви тужбени барања на други 
нејзини колеги биле усвоени во разумен рок и следствено на тоа ги пријавиле 
своите побарувања откако била отворена стечајната постапка. Сопругот на 
жалителот, исто така, побарал 20.000 евра на име на нематеријална отштета за 
душевно болка, стрес и нарушување на здравјето на жалителот заради предолгата 
постапка.  
 
34. Владата ги оспори овие барања како неосновани, спорејќи дека, немало 
причинско - последнична врска помеѓу наводната повреда и бараната отштета. Со 
ваквото барање, сопругот на жалителот во суштина барал од Судот да одлучува 
во конкретниот случај како во случај по тужба пред домашните судови.  
 
35. Судот не препозна каква било причинско-последична врска помеѓу најдената 
повреда и наводната материјална отштета; заради тоа го отфрли ова барање. Од 
друга страна, му доделува на жалителот 600 евра на име на нематеријална 
отштета.  

Б. Трошоци  

36. Жалителот, исто така, побарала 9.000 денари за трошоци и надоместоци 
направени пред домашните судови. Таа не побарала надоместок за трошоците 
направени во постапката пред Судот.  
 
37. Владата го оспори ова барање. 
 
38. Во согласност со практиката на Судот, жалител има право на поврат на 
трошоците и надоместоците, единствено, доколку тие биле навистина направени и 
неопходни, и биле разумни по обем (види Костовска против Република 
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Македонија, бр. 44353/02, ставот 62, 15. 6. 2006 година). Судот забележува дека, 
бараните трошоци не биле направени во постапка во која во рамките на 
домашниот правен систем се барала заштита и надоместок за наводните повреди 
за кои истиот се жали пред Судот. Заради тоа, не додели каков било износ во 
поглед на тоа барање (види Милошвеиќ против Република Македонија, бр. 
15056/02, ставот 34, 20. 4. 2006 година).  

В. Затезна камата  

39. Судот смета дека е соодветно, затезната камата да се заснова на најниската 
каматна стапка за позајмени средства на Европската централна банка, на која 
треба да се додадат три процентни поени  
 
 
ОД ОВИЕ ПРИЧИНИ, СУДОТ ЕДНОГЛАСНО  
 
 
1. Ја pроgласи жалбата во поглед на должината на постапката за допуштена, а 

остатокот од жалбата за недопуштен;  
 
2. Уtврdи дека има повреда на членот 6 ставот 1 од Конвенцијата;  
 
3. Уtврdи дека:  
 

(а) тужената држава, во рок од три месеци од денот на конечноста на 
пресудата, во согласност со членот 44 ставот 2 од Конвенцијата, треба да му 
исплати на жалителот 600 евра плус каква било такса која би била засметана за 
жалителот, во поглед на нематеријална отштета конвертирани во националната 
валута на тужената држава по курсната листа во моментот на исплата.  
 
(б) дека по истекот на наведените три месеци па сè до исплатата, ќе се 
пресметува камата на горенаведениот износ(и), по стапка еднаква на најниската 
стапка за позајмени средства на Европската централна банка, за периодот до 
исплатата на која треба да се додадат три процентни поени.  
  

4. Gо оtфрла остатокот од барањето на жалителот за правичен надоместок.  
 
Изготвена на англиски, и објавена на 8. 1. 2008 година, во согласност со членот 77 
ставовите 2 и 3 од Деловникот за работа на Судот.  
 
 
Claudia Westerdiek                   Peer Lorenzen  
      Секретар                                                                                                Претседател  
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CONSEIL DE L’EUROPE 
COUNCIL OF EUROPE 

 
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME 

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS 
 
 
 
 
 

ПЕТТИ ОДДЕЛ 
 
 

ЛАЗОРОСКИ ПРОТИВ 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

(Жалба бр. 4922/04) 
 
 
 
 

ПРЕСУДА 
 
 

СТРАЗБУР 
 

8 октомври 2009 
 
 
 
 
 
 
 

Оваа pресуdа ќе сtане kонечна во соgласносt со условиtе pреdвиdени во членоt 
44 сtавоt 2 оd Kонвенцијаtа. Исtаtа може dа биdе pреdмеt на реdаkцисkи измени. 
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Во случајот Лазороски против Република Македонија, Европскиот суд за 
човекови права (Петти оддел), заседавајќи како судски совет во состав: 
 
Peer Lorenzen, претседател, 
Renate Jaeger 
Karel Jungwiert, 
Volodymyr Butkevych, 
Rait Marust 
Mark Villiger, 
Мирјана Лазарова -Трајковска 
Zdravka Kalaydjieva, судии, 
и Claudia Westerdiek, секретар на одделот, 
 
Расправајќи на затворена седница на 15. 9. 2009 година, 
 
На истиот датум ја донесе следнава пресуда: 
 
 
ПОСТАПКА 
 
1. Постапката е иницирана со жалба (бр. 4922/04) против Република Македонија 
поднесена до Судот во согласност со членот 34 од Конвенцијата за заштита на 
човековите слободи и права („Конвенцијата“) од страна на македонскиот 
државјанин г. Јовче Лазороски („жалителот“), на 24. 1. 2004 година. 
 
2. Жалителот беше застапуван од страна на г-ѓа Л. Ваневска, адвокат која работи 
во Скопје. Македонската влада („Владата“) беше застапувана од страна на 
нејзиниот агент, г-ѓа Радица Лазареска - Геровска. 
 
3. Жалителот се жалеше, особено дека неговото лишување од слобода било 
спротивно на членот 5 ставот 1 (в) и членот 2 од Конвенцијата и дека 
последователната постапка по однос на барањето за испитување на законитоста 
на барањето за законитоста на лишувањето од слобода не ги задоволило 
барањата на членот 6 ставот 1 од Конвенцијата. 
 
4. На 29. 1. 2008 година претседателот на Петтиот оддел одлучи да ја комуницира 
оваа жалба до Владата. Воедно беше одлучено за основаноста на жалбата и за 
нејзината допуштеност да се одлучува истовремено (членот 29 ставот 3). 
 
 
ФАКТИ 
 
I. ОКОЛНОСТИ НА СЛУЧАЈОТ 
 
1. Жалителот е роден 1973 година и живее во Кичево. 
 
1. Лишувањето од слобода на жалителот 
 
2. На 6. 8. 2003 година жалителот примил телефонски повик од страна на 
Службата за разузнавање (Уpраваtа за безбеdносt и kонtраразузнавање) која го 
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замолила да дојде во полициската станица на „разговор“. Жалителот одговорил 
дека би пошол со својот адвокат доколку за тоа би добил писмено барање. 
7. Г. Ј. С. висок службеник во Службата за разузнавање дал усна наредба за 
лишување од слобода на жалителот под сомнение дека бил вооружен и би можел 
да ја напушти државата. 
 
8. Во 11 часот и 15 минути попладне истиот ден жалителот бил лишен од слобода 
од страна на полицијата во близина на граничниот премин со Србија - Табановце. 
Тој бил однесен во полициската станица во Табановце, каде бил извршен личен 
претрес. Извештајот од личниот претрес укажува дека кај жалителот биле 
пронајдени мобилен телефон, пасош, лична карта и дозвола за носење на оружје 
(„дозвола“„). Според странките во постапката, исто така, бил пронајден и пиштол, 
но тој не бил внесен во записникот. Жалителот бил врзан со лисици и пренесен во 
полициската станица во Куманово од страна на службата за разузнавање. Тој 
успеал да стапи во контакт со својот адвокат на неговиот мобилен телефон. 
 
2. Настаните во полицијата 
 
9. Во два часот наутро на 7. 8. 2003 година жалителот потпишал записник со кој се 
откажал од своето право на адвокат. За испрашувањето не бил воден записник. 
Жалителот тврди дека бил испрашуван за работата на неговите претпоставени 
(еден од извршните директори на Компанијата О.), за определени членови на 
политичката партија во опозиција и определени познати новинари. Неговите лични 
работи му биле вратени и тој бил пуштен во девет часот навечер. 
 
3. Информации на Секторот за внатрешна контрола на Министерството за 
внатрешни работи 
 
10. На 7. 8. 2003 година жалителот го известил Министерството за внатрешни 
работи („Министерството“) за неговото незаконско лишување од слобода, а на 3. 
11. 2003 година за тоа го известил Секторот за внатрешна контрола на 
Министерството. Во меѓусебната кореспонденција помеѓу жалителот и Секторот 
биле разменети неколку дописи. 
 
11. Во записникот од 3. 3. 2004 година Секторот констатирал дека лишувањето од 
слобода на жалителот и неговото задржување биле извршени во согласност со 
закон. Поради мали грешки во записникот за личниот претрес, Секторот 
предложил одговорниот полициски службеник да биде парично казнет и опоменет. 
Секторот ги повторил овие информации во неговиот одговор до жалителот со 
датум од 22. 3. 2004 година. Не било дадено објаснување за лишувањето од 
слобода на жалителот. 
 
5. Барање за испитување на законитоста на лишувањето од слобода 
 
12. На 7. 8. 2003 година жалителот поднел барање за испитување на законитоста 
на лишувањето од слобода до истражниот судија во Основниот суд во Куманово. 
Тој тврдел дека противзаконски бил лишен од слобода, дека не бил информиран 
за причините за неговото лишување од слобода, дека неговиот адвокат бил 
спречен да присуствува на неговото испрашување и дека лишувањето од слобода 
било извршено без судски налог.  
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13. Помеѓу 15. 10. 2003 година и 12. 1. 2004 година истражниот судија бил на 
боледување. 
 
14. На 4. 2. 2004 година истражниот судија побарал Министерството да ги достави 
документите во врска со лишувањето од слобода на жалителот. Во одговорот од 
20. 2. 2004 година Министерството известило дека лишувањето од слобода било 
наредено врз основа на сомнение дека тој бил вмешан во трговија со оружје и дека 
истиот бил пуштен откако било утврдено дека не постојат докази во поддршка на 
ваквите наводи, како и дека тој ја поседувал потребната дозвола. На 23. 6. и 21. 9. 
2004 година истражниот судија побарал дополнителни писмени докази од 
Министерството кои биле доставени на 29. 9. 2004 година.  
 
15. На 26. 1. 2005 година по пет ургенции од страна на жалителот за забрзување 
на постапката а врз основа на информациите доставени од Министерството, како и 
записниците опишани во точките 8 и 9 погоре, истражниот судија одлучил дека 
жалителот бил лишен од слобода во согласност со законот поради сомнение 
заради трговија со оружје. Тој понатаму утврдил дека жалителот се откажал од 
правото на адвокат, како што било констатирано во записникот од 7. 8. 2003 година 
кој бил потпишан од жалителот. Жалителот бил советуван дека може во рок од два 
дена да поднесе жалба до тричлениот Кривичен совет („Кривичен совет“) на 
Кумановскиот Основен суд. 
 
16. На 16. 2. 2005 година жалителот поднел жалба со образложение дека бил 
лишен од слобода спротивно на членот 5 од Конвенцијата и спротивно на 
соодветното домашно законодавство. Тој тврдел дека бил лишен од слобода без 
судски налог и дека истражниот судија не ги испитал основите за неговото 
лишување од слобода. Тој, исто така, тврдел дека не бил поканет од страна на 
истражниот судија да презентира аргументи во своја полза и дека постоеле 
сведоци кои можеле да посведочат за околностите во кои бил лишен од слобода. 
 
17. На 18. 2. 2005 година Советот ја отфрлил жалбата на жалителот. Не наоѓајќи 
причина да се посомнева во утврдените факти, Судот одлучил дека лишувањето 
од слобода на жалителот било законско и имало за цел да го идентификува, да ги 
провери неговите алиби и да собере потребни информации. Судот забележал дека 
жалителот бил информиран за своите права и за причините за лишување од 
слобода, имено - основано сомнение дека сторил кривично дело „трговија со 
оружје“. 
 
18. Против жалителот не била покрената постапка. 
 
 
II. РЕЛЕВАНТНО ДОМАШНО ЗАКОНОДАВСТВО И ПРАКТИКА 
 
1. Устав 
 
19. Членот 12 ставовите 2, 3 и 4 од Уставот предвидуваат дека никому не може да 
му биде ограничена слободата, освен со одлука на Судот и во случаи и во 
постапка утврдена со закон. Лицето повикано, приведено или лишено од слобода 
мора веднаш да биде запознато со причините за неговото повикување, 
приведување или лишување од слобода и со неговите права утврдени со закон и 
од него не може да се бара изјава. Лицето има право на бранител во полициската 
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и судската постапка. Лицето лишено од слобода мора веднаш, а најдоцна во рок 
од 24 часа од моментот на лишувањето од слобода, да биде изведено пред суд, 
кој без одлагање ќе одлучи за законитоста на лишувањето од слобода. 
 
2. Законот за кривична постапка од 1997 („Законот“) 
 
20. Членовите 3 (1) и (2) од Законот, како што гласеле во тоа време, предвидувале 
дека секое лице повикано, приведено или лишено од слобода мора веднаш да 
биде известено, на јазик што го разбира, за причините за повикувањето, 
приведувањето или лишувањето од слобода и за какво било кривично обвинение 
против него, како и за неговите права. Тој или таа не може да биде присилен да 
даде изјава. Осомничениот, односно обвинетиот морал, најпрвин, на јасен начин 
да се поучи за правото да молчи; правото да се советув со адвокат и да има 
бранител по сопствен избор за време на испитувањето, како и за правото за 
приведувањето или лишувањето од слобода да се извести трето лице. 
 
21. Членот 22(6) од Законот предвидувал првостепените судови, во совет составен 
од тројца судии да одлучуваат inter alia, за жалби против решенија на истражен 
судија. 
 
22. Членот 142(4) предвидувал дека лицето во однос на кое Министерствотот ги 
презело дејствијата од ставот 2 (мерки кои Министерството било овластено да ги 
преземе кога постоело сомнение дека е извршено кривично дело можело да бара 
од судот да ја испита законитоста на таквите мерки и дека судот мора да донесе 
одлука. 
 
23. Во согласност со членот 148(1)(1) од Законот, притвор може да се определи 
ако лицето за кое постои основано сомнение дека сторило кривично дело, се крие, 
ако не може да се утврди неговиот идентитет или ако постојат други околности што 
укажуваат на опасност од бегство. 
 
24. Одредбата од членот 188(2) предвидува дека овластените службени лица на 
Министерството за внатрешни работи можат без одлука на суд да лишат од 
слобода и лице за кое постојат основи на сомнение дека сторило кривично дело за 
кое се гони по службена должност. Лицето веднаш мора да биде предадено на 
надлежниот истражен судија. Во согласност со членот 188(3) и како исклучок од 
општото правило, овластените службени лица на Министерството за внатрешни 
работи лицето можат да го задржат, ако задржувањето е потребно заради 
утврдување на идентитетот, проверување на алиби или од други причини е 
потребно да се соберат нужни податоци за водење на постапка против определено 
лице. Таквото задржување е возможно само доколку се исполнети условите за 
притвор предвидени во членот 184(1)(1) и (1)(3). Лицето лишено од слобода мора 
да биде поучено според одредбата на членот 3 од Законот. Според членот 184(6) 
задржувањето во согласност со членот 184(3) може да трае најдолго 24 часа. По 
истекот на овој рок овластеното службено лице на Министерството за внатрешни 
работи е должно задржаното лице да го пушти на слобода или да постапи според 
членот 184(2).  
 
25. Членовите 527(2) и 528 од Законот кои се однесуваат на надоместок на штета 
за неоправдана осуда и неоправдано лишување од слобода, предвидуваат дека 
пред поднесувањето на тужба за надомест на штета до судот, оштетениот е 
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должен со свое барање да се обрати до Министерството за правда заради 
постигнување спогодба за постоење на штета и за видот и висината на 
надоместокот. Ако барањето за надоместок на штетата не биде усвоено или по 
него Министерството за правда не донесе одлука во рок од три месеци од денот на 
поднесувањето на барањето оштетениот кај надлежниот суд може да поднесе 
тужба за надоместок на штета. 
 
26. Во согласност со членовите 530(1)(3) и 530(2) од Законот, право на надоместок 
на штета му припаѓа и на лицето, кое поради грешка или незаконска работа на 
органот неосновано е лишено од слобода. На лицето кое според членот 188 од 
Законот е лишено од слобода, без законска основа, му припаѓа право на 
надоместок на штета. 
 
 
3. Измени на Законот за кривична постапка од октомври 2004 година 
(„изменетиот закон“) 
 
27. Членот 49 од Законот за измени го заменува членот 142 од Законот. Во 
согласност со точка 9 лицето во рок од 30 дена може да бара од истражниот судија 
на надлежниот суд да ја испита законитоста на дејствијата презмени од 
полицијата. Против решението е дозволена жалба во рок од 48 часа до советот. 
Советот е должен да постапи по жалбата во рок од три дена. 
  
 
4. Практика во однос на доделување на надоместок на штета во случаи на 
незаконско и неоправдано лишување од слобода 
 
28. Во предметот П. бр. 441/06 Министерството за правда, врз основа на судско 
порамнување, исплатило надоместок на штета на барател кој бил задржан три ден 
пред да биде пуштен. Истрагата против него, исто така, била прекината. 
 
29. На 15. 2. 2007 година Министерството за правда исплатило надоместок на 
нематеријална штета на г. Н. Н. откако истиот бил лишен од слобода во 2006 
година, со цел, издржување на казна затвор кој веќе ја имал издржано во 2004 
година (бр. 08-692/2).  
  
30. Во парничната постапка иницирана во согласност со Законот за облигациони 
односи, на г. Р. М. му бил досуден надоместок на штета откако неоправдано бил 
задржан, со цел, издржување на казна која воопшто не била изречена, за разлика 
од мерката на безбедност - задолжително психијатрсико лекување. 
 
 
ПРАВО 
 
I. НАВОДНИ ПРОВРЕДИ НА ЧЛЕНОТ 5 СТАВ 1(в), 2 И 3 ОД КОНВЕНЦИЈАТА 
 
31. Жалителот се жалеше во согласност со членот 5, ставовите 1, 2 и 3 од 
Конвенцијата дека неговото лишување од слобода не се засновало на ниту една 
од дозволените основи во согласност со овие одредби и дека не бил информиран 
за причините за лишување од слобода. Релевантните делови од членот 5 
ставовите 1, 2 и 3 од Конвенцијата гласат: 
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Членот 5 - Право на слобода и сигурност 
 

1. Секој има право на слобода и сигурност. Никој не смее да биде лишен од 
слобода, освен во законска постапка, во долунаведените случаи: 
................. 

(в) законско лишување од слобода или притвор на лице, со цел негово 
приведување пред надлежни судски органи, кога постои оправдано 
сомнение дека тоа лице сторило кривично дело или кога е неопходно тоа 
за да се спречи извршување на кривично дело или бегство на 
осомничениот по извршување на кривично дело;........ 

 
2. Секој кој е лишен од слобода веднаш ќе биде известен, на јазикот што го 
разбира за причините поради кои е лишен од слобода и за сите обвиненија 
против него. 

 
3. Секој кој е лишен од слобода или притворен во согласност со одредбите од 
ставот 1 в. од овој член навремено ќе биде изведен пред судија или друго 
службено лице овластено со закон да ја врши судската власт, ќе има право да му 
биде судено во разумен рок или да биде пуштен(а) на слобода во текот на 
судската постапка. Пуштањето може да се услови со барање на гаранција дека 
лицето ќе се појави на судењето. 

 
 
32. Судот утврди дека наводите на жалителот во врска со членот 5 ставот 3 од 
Конвенцијата, во суштина се повторување на неговите жалбени наводи изнесени 
во согласност со членот 5 ставот 1, и од тие причини мораат да се испитаат во 
согласност со одредбата и во рамките на истата. 
 
А. Допуштеност 
 
1. Pоdнесоци на сtранkиtе 
 
33. Владата укажа дека жалителот не ги искористил сите ефикасни домашни 
правни лекови. Особено, тој пропуштил да бара надоместок на штета во 
согласност со членот 530 од Законот (види точка 26 погоре). Во нивната одбрана, 
практиката опишана во точките од 28 до 30 погоре, го поддржува ставот дека 
таквите барања претставуваат ефикасен правен лек. 
 
34. Жалителот тврдеше дека барањето за надоместок на штета во неговиот случај, 
имајќи го предвид исходот на постапката, би било неефикасно. 
 
 
2. Оцена на Суdоt 
 
35. Судот повторува дека правилото на искористувањето на домашните правни 
лекови предвидено во членот 35 ставот 1 од Конвенцијата го обврзува жалителот 
прво да ги искористи правните лекови, кои се вообичаено достапни и доволни во 
домашниот правен систем за добивање надоместок на штета за наводните 
повреди. Членот 35 ставот 1, исто така, претпоставува дека наводите кои 
последователно би биле изнесени пред Судот претходно требало да бидат 
изнесени пред соодветен домашен орган, според содржина и во согласност со 
формалните претпоставки предвидени во домашното законодавство, но тоа не се 
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однесува на правните лекови кои се неадекватни или неефикасни (види, mutatis 
mutandis, Merger and Cros v. France (одлука.), no. 68864/01, 11. 3. 2004 година; 
Aksoy v. Turkey, 18. 12. 1996 година ставовите 51 и 52, ECHR 1996-VI; и Akdivar and 
Others v. Turkey, 16. 9. 1996 година, ставовите од 65 до 67, ECHR 1996 - IV). 
 
36. Судот нагласува дека при примената на правилото за искористување на 
правните лекови мора да се води грижа подеднакво како за фактот дека истото е 
применето во контекст на машинеријата за заштита на човековите права, така и на 
фактот дека истото треба да се применува со извесна доза на флексибилност и 
без претеран формализам. Понатаму Судот препознава дека правилото за 
искористување, ниту е апсолутно, ниту, пак, може да се применува автоматски; со 
цел, да се испита дали тоа било почитувано, суштинско е да се имаат предвид 
околностите на секој случај поединечно. Ова значи особено дека Судот мора 
реално да го земе предвид не само постоењето на формални правни лекови во 
правниот систем на државата, туку и општиот контекст во кои тие функционираат, 
како и личните околности на жалителот. Потоа мора да испита дали, во сите 
околности на случајот, жалителот сторил сè што разумно можело да се очекува од 
него или неа да ги искористи домашните правни лекови (виdи Jasar v. the former 
Yugoslav Republic of Macedonia (оdлуkа.), no. 69908/01, 19. 1. и 11. 4. 2006 година). 
  
37. Судот постсетува дека од жалителот кој искористил правен лек кој очигледно е 
ефикасен и доволен, не може да се бара да проба да искористи други кои, исто 
така, биле достапни, но, најверојатно, не и поуспешни (види Aquilina v. Malta [GC], 
no. 25642/94, ставот 33, ECHR 1999 - III). 
 
38. Судот констатира дека правниот лек кој жалителот го искористил можел да го 
покрене прашањето во однос на неговата изјава дека задржување преку ноќ од 6 
до 7. 8. 2003 година било незаконско. Жалителот на тој начин пред домашните 
органи а во согласност со домашното законодавство го изложил во содржина 
барањето кое последователно го доставил до Судот. Под овие околности, не било 
потребно тој да поднесе и барање за надоместок на штета кое, исто така, можело 
да го покрене прашањето за незаконитоста на лишувањето од слобода. 
 
39. Од тие причини овој дел од жалбата не може да се прогласи за недопуштен, 
поради неискористување на домашните правни лекови а во согласност со членот 
35 ставот 3 од Конвенцијата. Соодветно, приговорот на Владата мора да се одбие. 
 
40. Судот понатаму смета дека жалбата не е очигледно неоснована во смисла на 
членот 35 ставот 3 од Конвенцијата. Исто така, констатираше дека таа не е 
недопуштена поради која било друга причина. Поради тоа мора да се прогласи за 
допуштена. 
  
Б. Основаност 
 
1. Наводна повреда на членот 5 ставот 1(в) од Конвенцијата 
 
(а) Произнесувања на страните 
 
41. Владата укажа дека жалителот бил лишен од слобода и задржан во полиција 
во согласност со Законот и под основано сомнение дека тој сторил кривично дело. 
Во овој контекст таа се осврна на опсегот на работата и надлежноста на 
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директорот на Управата за безбедност и контраразузнавање, што служи како 
несомнена претпоставка дека постоеле „определени оперативни индикации“ за 
наводната вмешаност на жалителот во извршување на кривично дело. Владата, 
понатаму тврдеше дека пиштолот најден кај жалителот, иницијално ги потврдил 
таквите наводи. Владата, исто така, забележа дека жалителот бил пуштен кога 
полицијата не успеала да пронајде какви било докази за неговата вмешаност во 
сторување на кривично дело. 
 
42. Жалителот тврди дека Владата не презентирала никакви конкретни 
информации или докази за да ја потврди „разумноста“ на сомнението врз кое се 
заснова неговото лишување од слобода и задржување. Фактот дека бил пронајден 
пиштол не може да послужи против него бидејќи тој имал дозвола, како што е 
констатирано во записникот за личниот претрес. 
 
(б) Оцена на Судот 
 
43. Судот констатираше дека жалителот бил лишен од слобода во 11,15 часот 
напладне на 6. 8. 2003 година и бил пуштен во 9, 00 часот наутро на 7. 8. 2003 
година. 
 
44. Имајќи ги предвид поднесоците на двете страни тој смета дека задржувањето 
на жалителот во полицијата резултирало со „лишување од слобода“ во согласност 
со членот 5 ставот 1 од Конвенцијата (види, mutatis mutandis, Witold Litwa v. Poland, 
no. 26629/95, § 46, ECHR 2000 - III). 
 
45. Судот смета дека мора да се утврди дали истото, како што тврди Владата било 
засновано на „разумно сомнение“ дека тој сторил кривично дело. 
 
46. Во врска со ова, Судот повторува дека „разумно сомнение“ во смисла на 
членот 5 ставот 1(в) од Конвенцијата дека кривично дело било сторено, 
претпоставува постоење на факти или информации кои би задоволиле објективен 
набљудувач дека лицето можеби сторило кривично дело. Прашањето е дали 
лишувањето од слобода и притворот биле засновани на доволно објективни 
елементи кои би го оправдале „разумното сомнение“ дека спорните факти 
навистина се случиле (види Włoch v. Poland, no. 27785/95, ставови 108 и 109, 
ECHR 2000 - XI). 
 
47. Од предметот Судот не може да констатира зошто жалителот бил под 
сомнение дека бил вмешан во извршување на кривично дело. Судските органи не 
доставија никаква информација во врска со наводното кривично дело, ниту докази 
во поддршка на таквата вмешаност. Тие, единствено констатирале дека наводите, 
очигледно, станале неосновани и дека жалителот ја имал потребната дозвола за 
пиштолот. Судот констатира дека ова било потврдено веднаш по лишувањето од 
слобода на апликанатот при личниот претрес (види точка 8 погоре). Дотолку 
повеќе што полицијата можела ова многу лесно да го констатира од сопствената 
евиденција. 
 
48. Судот повторува дека фактите кои покреваат сомнение не треба да бидат на 
исто ниво како оние кои се неопходни да оправдаат обвинение или дури осуда, 
што доаѓа во подоцнежната фаза од кривичната истрага (види K.-F. v. Germany, 27 
November 1997, ставот 57, Reports of Judgments and Decisions 1997 - VII). Во 
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конкретниот случај ништо не сугерирало дека жалителот бил инволвиран во 
трговија со оружје. Дури и во постапката пред Судот, државата не презентирала 
никакви материјали кои би довеле до убедување дека треба да се извлече 
поинаков заклучок. „Оперативните индикации“ на Службата за разузнавање во 
отсуство на каква било изјава, информација или конкретна жалба не може да се 
сметаат за доволни да ја оправдаат „разумноста“ на сомнението на кое се заснова 
лишувањето од слобода и задржувањето на жалителот. 
  
49. Врз основа на горното Судот заклучува дека лишувањето од слобода на 
жалителот не претставува законско лишување од слобода засновано на „разумно 
сомнение“ за сторено кривично дело. Од тие причини постои повреда на членот 5 
ставот 1 од Конвенцијата. 
 
 
2. Наводна повреда на членот 5 ставот 2 од Конвенцијата 
 
(а) Pоdнесоци на сtранkиtе 
 
50. Владата укажа дека, иако не постои записник кој би докажал дека жалителот 
бил информиран за причините за неговото лишување од слобода, ова можело да 
се претпостави од фактот дека лишувањето од слобода било извршено од страна 
на високи службеници од Службата за разузнавање, кои биле добро обучени за 
сложени активности. 
 
51. Жалителот ги спореше тврдењата на Владата. 
 
(б) Оцена на Судот 
 
52. Судот повторува дека членот 5 ставот 2 од Конвенцијата ги содржи основните 
гаранции дека кое било лице лишено од слобода треба да знае зошто е лишено од 
слобода. Во согласност со овие одредби, секое лице лишено од слобода мора да 
биде известено, на едноставен, нетехнички јазик кој тој може да го разбере, за 
основните правни и фактички основи за неговото лишување од слобода, така за да 
биде во можност доколку смета дека треба  да се жали на законитоста на неговото 
лишување од слобода (види Fox, Campbell and Hartley v. the United Kingdom, 30 
August 1990, став 40, Series A no. 182). 
 
53. Судот забележува дека ниту еден од записниците доставени од страна на 
Владата не укажува дека жалителот бил информиран за причините за неговото 
лишување од слобода. Уште повеќе, не постои записник за испрашувањето на 
жалителот за време на неговото задржување, и не постојат други докази како, на 
пример, изјава на еден од службениците кои учествувале во лишувањето од 
слобода, дека на жалителот му биле објаснети причините за неговото лишување 
од слобода. 
 
54. Во отсуство на какви било докази Судот не е убеден дека жалителот бил 
информиран за причините за неговото лишување од слобода како што се бара во 
согласност со членот 5 ставот 2 од Конвенцијата. Оттука, соодветно постои 
повреда на овие одредби.  
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II. ДРУГИ НАВОДНИ ПОВРЕДИ НА ЧЛЕНОТ 5 СТАВОТ 1 ОД КОНВЕНЦИЈАТА 
 
55. Жалителот, исто така, се жалеше дека тој бил лишен од слобода без судски 
налог и дека му било оневозможено да се консултира со адвокат. Во однос на ова, 
тој се жали дека бил принуден да го потпише записникот од 7. 8. 2003 година (види 
точка 9 погоре), под закана дека нема да биде пуштен. 
 
1. Во однос на наводите на жалителот дека бил лишен од слобода без судски 
налог 
 
56. Судот констатира дека лишувањето од слобода на жалителот било извршено 
врз основа на членот 188(2) од Законот што дозволува лишување од слобода без 
судски налог. Овој факт бил констатиран од страна на домашните судови. 
Понатаму, членот 12 од Уставот предвидува дека лишувањето од слобода се 
спроведува „во случај и постапка предвидени со закон“.  
 
57. Во вакви околности Судот смета дека овој навод на жалителот очигледно е 
неоснован и мора да биде отфрлен во согласност со членот 35 ставовите 3 и 4 од 
Конвенцијата. 
 
2. Во однос на наводите дека му било попречен пристапот до адвокат 
 
58. Под претпоставка дека овој навод влегува во опсегот на членот 5 од 
Конвенцијата, Судот смета дека е очигледно неоснован од следниве причини. 
 
59. Според полицискиот записник од 7. 4. 2003 година, што е слулжбен записник за 
настанот, жалителот се откажал за неговото право од адвокат. Тој го потпишал 
записникот без каков било коментар или резерва што би ги потврдило неговите 
наводи пред Судот. Тој не приговарал на содржината на записникот, освен во 
однос на неговото тврдење дека се согласил да се откаже од правото на адвокат 
под закана од страна на полицијата. Во однос на последното, Судот смета дека не 
се поднесени какви било докази да ги потврдат неговите наводи дека 
откажувањето било направено под закана и притисок од страна на полицијата 
(види, mutatis mutandis, Berisha и Haljiti v. the Republic of Macedonia (dec.), no. 
18670/03, 10 April 2007). 
  
60. Оттука, следи дека наводот на жалителот не е докажан. Од тие причини е 
очигледно неоснован и мора да се отфрли во согласност со членот 35 ставовите 3 
и 4 од Конвенцијата. 
 
II. НАВОДНА ПОВРЕДА НА ЧЛЕНОТ 6 ОД КОНВЕНЦИЈАТА 
 
61. Жалителот се жалеше дека не му било дозволено ефикасно да учествува во 
постапката и дека истата била неразумно долга. Во врска со ова тој се повикал на 
членот 6 од Конвенцијата која во релевантниот дел гласи: 
 

„Секој, при определување на неговите граѓански права и обврски или кога е.... 
кривично гонет, има право на правично и јавно судење во разумен рок.“ 
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62. Од истите причини жалителот се повикал и на членот 13 од Конвенцијата која 
гласи: 
 

„Секој, чии права и слободи определени во Конвенцијата се повредени ќе има 
ефективен лек пред домашните органи, без оглед на тоа што повредата била 
сторена од лица кои вршеле службена должност.“ 

 
63. Судот констатирал дека наводите на жалителот од членот 13 од Конвенцијата 
во суштина ги повторуваат наводите изнесени во однос на членот 6 и од тие 
причини мора да бидат испитани во согласност со членот 6 ставот 1 од 
Конвенцијата. 
 
 
А. Допуштеност 
 
64. Владата немаше никакви забелешки во однос на допуштеноста на жалбата во 
овој дел. 
 
65. Судот потсетува дека во случајот Aerts v. Belgium кој се однесува на постапка 
за доделување на правна помош, со цел, преиспитување на законитоста на 
лишувањето од слобода и барање за надоместок на штета, е заземен ставот дека 
членот 6 се однесува на постапки кои се однесуваат на испитување на законитоста 
на лишувањето од слобода (Aerts v. Belgium, 30. 7. 1998 година, ставот 59, Reports 
of Judgments and Decisions 1998 - V). Во случајот кој следеше Reinprecht v. Austria, 
беше укажано на ризикот од конфликт помеѓу членот 5 ставот 4 и членот 6 од 
Конвенцијата, во случај доколку двете одредби се применуваат на ист сет на 
постапки. Особено, тоа го објасни различниот контекс на предметите кои се 
однесуваат на законитоста на лишување од слобода на кои се применува членот 5 
ставот 4, врз основа на фактот дека лишувањето од слобода е континуирано и 
оние на кои членот 5 ставот 4 не се однесува, бидејќи постапката е спроведена по 
ослободувањето на жалителот (Reinprecht v. Austria, no. 67175/01, ставови 50, 51, 
ECHR 2005 - XII и случаите цитирани таму).  
 
66. Судот забележа дека жалителот не бил повеќе лишен од слобода кога ја 
поднел својата тужба и нејзината цел не можела да претставува негово 
ослободување. Соодветно, членот 5 ставот 4 од Конвенцијата не се однесува на 
постапката па оттаму не постои пречка за примена на членот 6 во однос на истите. 
 
67. Судот констатира дека овој дел од жалбата не е очигледно неоснован во 
смисла на членот 35 ставот 3 од Конвенцијата. Тој, исто така, утврди дека таа не е 
неоснована од која било друга причина. Затоа, мора да биде прогласена за 
допуштена. 

 
 

Б. Основаност 
 
1. Kонtраdиktорносt на pосtаpkаtа 
 
(а) Поднесоци на странките 
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68. Владата укажа дека постапките кои се во прашање ги задоволиле 
процедуралните барања на фер судења. Во врска со ова Владата тврдеше дека 
судовите ги донеле своите одлуки врз основа на доказите поднесени од страна на 
Министерството и жалителот кој преку своите писмени поднесоци имал доволно 
можност да го презентира случајот. Понатаму, Владата тврдеше дека жалителот 
не бил сослушан во текот на постапката од причина што не постои такво барање 
во законодавството. Истражниот судија одлучил врз основа на пишаните 
документи со кои располагал. 
 
69. Жалителот ги спореше овие аргументи тврдејќи дека фактот што судовите 
пропуштиле да му ги достават материјалите поднесени од страна на 
Министерството е спротивно на принципот на еднаквост на оружјето. 
 
(б) Оцена на судот 
 
70. Судот потсетува дека правото на контрадикторна постапка во принцип значи 
можност за странките во кривична или граѓанска постапка, да имаат сознанија за 
сите поднесени докази и можност истите да ги коментираат, со цел, да влијаат врз 
судската одлука. Принципот на еднаквост на оружјата – еден од елементите на 
поширокиот концепт на фер судење - бара секоја страна да има можност да го 
презентираат својот случај под услови што не го ставаат во понеповолна положба 
во однос на неговиот опонент (види Morel v. France, no. 34130/96, ставот 27, ECHR 
2000 - VI). 
 
71. Понатаму, членот 6 го гарантира правото на странката ефикасно да учествува 
во постапката, што, меѓу другото, вклучува не само право да биде присутен туку, 
исто така, и право да ја слуша и следи постапката. Ваквите права се имплицитни 
за една контрадикторна постапка (види, mutatis mutandis, Mitrevski v. the Republic of 
Macedonia, no. 33046/02, ставот 35, 21. 6. 2007 година). 
 
72. Имајќи го предвид овој случај Судот забележува дека одлуката на истражниот 
судија од 26. 1. 2005 година се засновала на писмени докази поднесени од 
Министерството (види точка 15 погоре). Не постои доказ дека ваквите докази 
некогаш му биле доставени на жалителот. Уште повеќе, не постои сомнеж дека 
жалителот не бил поканет да присуствува на сослушувањето пред истражниот 
судија. Жалбениот совет не одговорил на жалбени наоди во врска со ова. Од овие 
причини Судот заклучува дека жалителот бил спречен ефикасно да учествува во 
постапките.  
 
73. Соодветно, постои повреда на членот 6 ставот 1 од Конвенцијата. 
 
2. Tраење на pосtаpkаtа 
 
74. Владата укажа дека траењето на постапката не е претерано и дека сите 
рокови, иако кратки биле почитувани од сите инволвирани. Во врска со 
последното, Владата укажа дека Законот не предвидува рок за донесување на 
Одлука од страна на истражниот судија. Фактот дека истражниот судија била на 
боледување и фактот дека не постоел друг слободен судија да ја замени, исто 
така, треба да биде земено предвид. 
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75. Жалителот укажа дека имајќи ги предвид кратките законски рокови, 
конкретната постапка требало да се смета за итна и дека постапката пред 
истражниот судија ги надминува рамките на барањето за судење во разумен рок. 
 
(б) Оцена на Судот 
 
76. Судот констатира дека постапката започнала на 7. 8. 2003 година со барањето 
за испитување на законитоста на лишувањето од слобода што апликаторот го 
поднел до истражниот судија. Постапката завршила на 18. 2. 2005 година со 
одлука на Кривичниот совет со која жалбата на жалителот била отфрлена. 
Постапката траела една година, шест месеци и дванаесет дена за два степена на 
надлежност. 
 
77. Судот повторува дека разумноста на траењето на постапката мора да се оцени 
во светло на околностите на случајот имајќи ги предвид следните критериуми: 
сложеност на случајот, однесувањето на националните органи и на жалителот и 
засегнатото право на жалителот (see Frydlender v. France [GC], no. 30979/96, 
ставот 43, ECHR 2000 - VII; Humen v. Poland [GC], no 26614/95, ставот 60, 
unreported; Comingersoll S.A. v. Portugal [GC], no. 35382/97, ECHR 2000 - IV; and 
Philis v. Greece (no. 2), judgment of 27 June 1997, Reports 1997 - IV, ставот 35). 
 
78. Судот констатираше дека случајот на жалителот не бил сложен. 
 
79. Исто така, констатира дека не постојат одолговлекувања кои настанале по вина 
на жалителот. Напротив, барањата за забрзување на постапката претставуваат 
фактор во негова полза (види точка 15 погоре). 
 
80. Што се однесува до однесувањето на државните органи, Судот констатираше 
дека било потребно нешто помалку од една и половина година за истражниот 
судија да донесе одлука, а на Советот му биле потребни само два дена да одлучи 
по жалбата на жалителот (види точка 17 погоре). И покрај тоа што спорот се 
однесувал на законитоста на лишувањето од слобода на жалителот кое траело 
десет часа, не било неопходо итно постапување од страна на државните органи од 
причина што жалителот не бил лишен од слобода кога ја поднел својата тужба. 
 
81. Имајќи го предвид сето ова, Судот смета дека во целина траењето на 
постапката во конкретниот случај не е претерано excessive (види, mutatis mutandis, 
Kertakov v. the Republic of Macedonia (dec.), no. 13302/02, 6. 11. 2006 and Bajraktarov 
v. the Republic of Macedonia (dec.), no. 34112/02, 18. 11. 2008 година) и дека не 
постои повреда на членот 6 ставот 1 од Конвенцијата во однос на траењето на 
постапката. 
  
 
III. ПРИМЕНА НА ЧЛЕНОТ 41 ОД КОНВЕНЦИЈАТА 
 
82. Членот 41 од Конвенцијата предвидува: 
 

„Кога Судот ќе оцени дека постои повреда на Конвенцијата или на протоколите, 
и доколку внатрешното право на засегнатата Висока договорна страна 
овозможува само делумна репарација на штетата, тогаш доколку е неопходно 
тоа, Судот ќе му додели правична отштета на оштетениот.“ 
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А. Штета 
 
83. Жалителот барал 33.000 евра за надоместок на нематеријалната штета за 
понижувањето, стравот и стресот претрпени како последица на незаконското 
лишување од слобода и должината на последователната постапка. 
 
84. Владата го спореше ваквото барање како недокажано. 
 
85. Судот смета дека жалителот претрпел нематеријална штета која не е доволно 
надоместена со самата констатација дека постои повреда. Одлучувајќи на 
правична основа, на жалителот по овој основ му `доделува 2.000 евра. 
 
 
Б. Трошоци 
 
86. Жалителот, исто така, бараше 35.780 македонски денари за трошоците 
направени пред домашните судови. Овој износ се однесува на адвокатските 
трошоци за поднесоците опишани во точките 10, 12, 15 и 16 погоре. Жалителот 
поднесе трошковник. Тој, исто така, бараше 5.000 евра за трошоците направени 
пред Судот. Не беше поднесен документ како доказ кон ваквото барање. 
 
87. Владата ги спореше овие барања како прекумерни и недокажани. 
 
88. Во согласност со судската практика на Судот, жалителот има право на 
надоместок на трошоците и расходите, само ако се покаже дека истите навистина 
и неопходно се направени, а биле разумни во однос на износот (види Editions Plon 
v. France, no. 58148/00, ставот 64, ECHR 2004 - IV). Судот забележува дека според 
членот 60 од Деловникот на Судот „жалителот мора да поднесе трошковник во 
однос на сите барања, заедно со сите релевантни документи во поддршка на 
барањето, во спротивно, Советот може целосно или делумно да го одбие 
барањето“ (види, (see Parizov v. the Republic of Macedonia, no. 14258/03, ставот 71, 
7 February 2008).) 
                    
89. Имајќи го предвид трошковникот поднесен од страна на жалителот, Судот 
констатира дека само 180 евра се однесуваат на адвокатски трошоци направени, 
со цел, превенирање пред домашните органи на повредата констатирана од 
страна на Судот (види, mutatis mutandis, Stoimenov v. the Republic of Macedonia, no. 
17995/02, ставот 56, 5 April 2007). 
 
90. Од овие причини смета дека на жалителот треба да му се надоместат 180 евра 
по овој основ, зголемен за евентуалните давачки со кои жалителот може да се 
оптовари.  
 
91. На крај, Судот смета дека жалителот не поднел никакви документи како доказ 
кон барањето за надоместок на трошоците направени во постапката пред него. 
Соодветно, не доделува надоместок по овој основ (види Паризов, цитиран погоре, 
ставот 72). 
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В. Затезна камата 
 
Судот смета за соодветно дека затезната камата треба да се исплати според 
најниската каматна стапка за позајмени средства на Европската централна банка, 
зголемена за три процентни поени. 
 
ОД ОВИЕ ПРИЧИНИ, СУДОТ ЕДНОГЛАСНО 
 
1. Ја pроgласува жалбата во делот што се однесува на членот 5 ставовите1 (в) и 2 
и членот 6 ставот 1 од Конвенцијата за допуштена, а остатокот од жалбата за 
недопуштена; 
 
2. Смеtа дека има повреда на членот 5 ставовите 1 (в) и 2 од Конвенцијата; 
 
3. Смеtа дека има повреда на членот 6 ставот 1 од Конвенцијата во однос на тоа 
дека постапката не била контрадикторна; 
 
4. Смеtа дека нема повреда на членот 6 ставот 1 од Конвенцијата во однос на 
должината на постапката; 
 
5. Смеtа 

а) дека одговорната држава треба да му ги исплати на жалителот, во рок од 
три месеци од датумот на кој пресудата станува конечна во согласност со 
членот 44 ставот 2 од Конвенцијата, следниве износи конвертирани во 
националната валута на одговорната држава по стапка применлива на 
денот на одлучувањето: 

 
(i) 2.000 евра како надоместок на нематеријaлна штета; 
(ii) 180 евра како надоместок на трошоците 
(iii) плус која било давачка со која може да се оптовари жалителот. 

 
(б) дека по истекот на наведените три месеци сè до исплатата, ќе се 
засметува камата на горенаведените износи, по стапка еднаква на 
најниската стапка за позајмени средства на Европската централна банка, за 
периодот до плаќањето зголемена за три процентни поени. 
 

6. Gо оdбива остатокот од барањето на жалителот за правична отштета. 
 
Изготвено на англиски и објавено на 8. 10. 2009 година, во согласност со членот 77 
ставовите 2 и 3 од Деловникот за работа на Судот. 
 
 
Claudia WESTERDIEK             Peer LORENZEN 
         Секретар                                                                                            Претседател 
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Во предметот на Здружението на граѓани Радко & Паунковски против 
Република Македонија, Европскиот суд за човекови права (Петти оддел), 
заседавајќи во совет во состав: 
  
Peer Lorenzen, претседател, 
Rait Maruste,  
Karel Jungwiert  
Renate Jaeger,  
Mark Villiger,  
Isabelle Berro-Lefèvre,  
Мирјана Лазарова - Трајковска, судии, и  
Claudia Westerdiek, секретар на одделот,  
 
Одлучувајќи на затворена седница на 19. 6. 2008 и на 9. 12. 2008 година,  
 
Ја донесоа следнава пресуда, која беше усвоена на подоцнежниот датум:  

ПОСТАПКА  

1. Предметот потекнува од жалбата (бр. 74651/01) против Република Македонија 
поднесена пред Судот во согласност со членот 34 од Конвенцијата за заштита на 
човековите права и основни слободи („Конвенцијата”) од Здружението на граѓани 
„Радко” („Здружението”) и г. В. Паунковски („вториот жалител”), претседател на 
Здружението на 30. 7. 2001 година. 
 
2. Жалителите, на кои им беше одобрена правна помош, беа застапувани од г. Ј. 
Грозев, адвокат кој работи во Софија. Македонската влада („Владата”) беше 
застапувана од нејзиниот агент, г-ѓа Р.Лазареска - Геровска.  
 
3. Жалителите, тврдеа особено дека распуштањето на Здружението 
претставувало повреда на членот 11 од Конвенцијата. Вториот жалител се 
жалеше, исто така, дека таквото распуштање ги повредило неговите права 
загарантирани со членот 10 од Конвенцијата  
 
4. На 3. 11. Советот го комуницираше предметот до тужената влада и постави 
дополнителни прашања на 9. 7. 2007 година (Правило 54 став 2 (б)). Странките 
писмено одговорија на меѓусебните опсервации. Во дополнение, беа примени 
коментари на Владата на Бугарија која искористувајќи го своето право да 
интервенира (членот 36 став 1 од Конвенцијата и Правило 44 став 1 (б) се јави 
како заинтересирана страна. Странките одговорија на тие коментари (Правило 44 
став 5).  
 
5. На 19. 6. 2008 година во зградата на Судот за човекови права во Стразбур беше 
одржана јавна расправа за допуштеноста и основаноста на жалбата (Правило 54 
став 3).  
 
Пред Судот се појавија:  
 
(a) за македонската влада  
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г-ѓа Р.ЛАЗАРЕСКА - ГЕРОВСКА, агент, 
 
(б) за жалителите  
 
г. Y. GROZEV, адвокат 
г-ца N. DOBREVA, советник.  
 
(в) за бугарската влада  
 
г-ца S. ATANASOVA, кoагент.  
 
Вториот жалител, исто така, беше присутен.  
 
На Судот му се обратија г-ѓа Лазареска - Геровска, г. Грозев и г-ца Атанасова.  
 
6. Со Одлука од 8. 7. 2008 година, Судот ја прогласи жалбата за допуштена.  
 
7. На 20. 8. 2008 година, жалителите ги доставија нивните барања за правичен 
надоместок во согласност со членот 41 од Конвенцијата. На 22. 9. 2008 година 
тужената Влада ги достави своите коментари во тој поглед.  
 
 
ФАКТИ  
 
I. ОКОЛНОСТИ НА ПРЕДМЕТОТ  
 
8. Вториот жалител е роден 1954 година и живее во Охрид, Република Македонија.  
 
9. На 24. 5. десет македонски граѓани вклучувајќи го и вториот жалител, го 
основале здружението во градот Охрид. На 19. 6. 2000 година Основниот суд 
Охрид го регистрирал Здружението во регистарот на здруженија и фондации, под 
следново име „Здружение на граѓани Радко - Охрид“.  

A. Членовите на Статутот на Здружението  

10. Членот 3 од Статутот на Здружението („Статутот“) го дефинираат Здружението 
како самостојна, непартиска и општествена организација, за изучување и 
промовирање на Македонското освободително движение („Движењето“), преку 
општоприфатени демократски принципи и стандарди.  

11. Членот 7 ги утврдува целите и задачите како што следи:  
„Здружението ги има следните цели и задачи:  

 - ќе се залага за издигнување и афирмација на македонскиот културен простор;  
 - ќе се залага за воспоставување на традиционалните морални човечки доблести;  
 - ќе се залага за афирмација на целите, задачите и идеите на македонското 

ослободително движење, преку издавање на сопствен весник, книгоиздавачка 
дејност, библиотека, преку сопствени електронски медиуми, семинари, 
конференции, трибини и други културни форми на дејствување.”  
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12. Членот 8 утврдува дека Здружението своите цели и задачи ќе ги остварува 
преку:  

“- индивидуално и колективно дејствување на членовите, органите и телата на 
Здружението, 

  - соработка на Здружението со соодветни здруженија и структури од земјата и 
странство”.  

13. Членот 9 утврдува дека секој граѓанин кој ги прифаќа програмските цели на 
Здружението може да стане негов член.  
 
14. Членот 10 ставот 1 утврдува :  

„Член на Здружението може да биде секој државјанин на Република Македонија, како и 
државјанин на странска држава, кој има навршено 18 години, со потпишување на 
пристапница кон Здружението”.  

 

Б. Програма на Здружението  

 
15. Програмата за работа на Здружението од 24. 5. 2000 година се состои од два 
става. Тие гласат:  

„Здружението се формира како невладина, непартиска и неполитичка организација, 
заради издигнување и афирмација на македонскиот културен простор, за 
воспоставување на традиционалните морални и човечки доблести, афирмирани во 
идеите на Македонското ослободително движење, преку издавање на сопствен 
весник, издавачка дејност, библиотека, преку сопствени електронски медиуми, 
семинари, конференции, трибини и други културни форми на дејствување.  

За горните цели Здружението ќе организира и јавни трибини, со учество на 
афирмирани културни и научни работници од земјата и странство, преку месните 
комитети.”  

В. Промотивна брошура на Здружението  

16. На 27. 10. 2000 година, официјално било промовирано Здружението кое се 
случувало во хотел во Скопје, главниот град на Република Македонија. 
Промотивна брошура на Здружението (која била испратена заедно со поканите за 
церемонијата на промовирање) била објавена на почетокот на октомври. Во неа 
имало податоци за името на Здружението, целите и начинот на којшто тие ќе се 
реализираат. Тие гласат:  

„a. Име на Здружението  

Основачите на Здружението за свое име го земаа најчесто употребуваниот 
псевдоним на Ванчо Михајлов - РАДКО. Иван Михајлов Радко, неговото име, 
неговиот живот, неговата револуционерна дејност и особено неговата културна и 
литературна активност се непремено вткаени во историјата на Македонија. Ценет, 
но, исто така, и негиран од неговите идеолошки противници, тој стана и останува 
легенда за неговите идеолошки следбеници, вклучувајќи ги и основачите на 
Здружението. И покрај тоа што неговото дело допрва ќе се оценува, неспорен е 
фактот дека под негово раководство Македонското освободително движение 
прерасна во грандиозен пример за слободољубието на човечкиот дух. На тој начин, 
тој остави обврска за идните генерации да го довршат целосното ослободување. И. 
М. РАДКО најдолго стоеше на чело на движението (1925 - 1990) опстојувајќи и 
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дејствувајќи како морален и интелектуален столб на револуционернатата борба на 
Болгарите во Македонија. Тоа ни позволува да констатираме дека неговите 
публикации се најавтеничниот и најрелевантниот доказ за идејната содржина на 
Македонското освободително движение. Заради нивната фактичка релевантност тие 
стануваат историски докази со неспорната научна вредност. Неговата писмена 
оставштина на денешните и идните поколенија им ги приопштува најсигурните 
доказателства за револуционерната и културната борба на Болгарите во Македонија. 
Од неговото наследство, најзначајно дело е четвртиот том од „Мемоарите“ кои 
претставуваат национално богатство од непроценлива вредност во поновата 
историја на Македонија.”  

б. Целите на Здружението:  

 ќе се залага за издигнување и афирмација на македонскиот културен простор 
имајќи ги како приоритетни културниот и историскиот идентитет на Словените 
од Македонија кои се сметаат за Бугари низ вековите;  

 ќе се залага за воспоставување на традиционалните морални човечки 
доблести;  

 ќе се залага за афирмација на целите, задачите и идеите на македонското 
Ослободително Движење,  

в. Здружението ќе ги реализира своите цели преку:  

 преку издавачка дејност, издавање на сопствен весник, и преку сопствени 
електронски медиуми,  

 организирање на конференции, семинари и трибини со афирмирани културни и 
научни работници од земјата и  

 соработка со научни, културни и научни институции, и слични здруженија и 
организации од земјата и странство.  

 
17. По промотивниот говор на претседателот на Здружението и изведувањето на 
химната на Тодор Александров, три млади момчиња фрлиле димна бомба во 
конференциската сала што предизвикало привремен прекин на настанот. Некои од 
учесниците започнале да го тепаат и клоцаат момчето. Тоа успеало да се извлече, 
но бил повреден пензиониран новинар. Според весникот „Утрински весник“ од 
30.10.2000 година, тој „претрпел фрактура на левата рака и лицето му било 
раскрвавено“.  
  
18. На 7. 10. 2007 година Основниот суд Скопје I - Скопје осудил две лица за 
предизвикување на тешки телесни повреди и им изрекол казна затвор во траење 
од три месеци. Тој утврдил дека сторителите го повредиле новинарот буткајќи го, 
при што тој претрпел фрактура на надлактица. Еден од сторителите бил членот на 
Здружението. 
 
19. Постоела силна медиумска кампања пред и по промоцијата на Здружението, 
осудувајќи ги основањето и работењето како спротивни на македонскиот 
национален идентитет. Здружението било опишано како „фашистичко“ кое ги 
рехабилитира „тероризмот и фашизмот, кои биле основните карактеристики на 
Хитлеровиот соработник Ванчо Михајлов” (извадоци од весникот „Утрински 
весник”, споменат погоре од 24. 10. 2000 година).  

Г. Постапка пред Уставниот суд и дополнителни настани  

20. Во или околу октомври 2000 година, тројца адвокати од Скопје, заедно со 
политичка партија и Сојузот на борците од Втората светска вoјна поднеле 
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иницијативи пред Уставниот суд за оцена на Статутот и Програмата на 
Здружението од аспект на членот 20 на Уставот. Тие, исто така, ја спореле и 
законитоста на одлуката на Основниот суд Охрид за регистрација на Здружението.  
 
21. Подносителите, inter alia, изнеле дека:  

„...целите на Здружението се инфилтрација на бугарските јазички елементи во 
македонкиот јазик и азбука..“  

22. Подносителите забележале дека сите документи на Здружението го носат 
знамето на Ванчо Михајлов. Тие продолжиле:  

„Здружението ја промовира идеологијата на Ванчо за промена на националната свест 
на македонскиот народ за сметка на друга, со што се нарушува македонското 
национално чувство и води кон поттикнување и разгорување на националната омраза и 
нетрпеливост. Здружението ги рехабилитира и легализира тероризмот и фашизмот како 
круцијални карактеристики на Хитлеровиот соработник Ванчо Михајлов, како акт на 
„целосно ослободување“ и како наследство кое е оставено некому да го 
заврши...Словени од Македонија кои себеси се сметаат за Болгари низ вековите се 
непознати во Република Македонија. Тие не постојат како нација, националност или 
каков било законски ентитет. Во Македонија има Македонци, а може да има и Бугари, 
Срби.... како припадници на друг народ и нација. Во никој случај нема Славјани од 
Македонија - Болгари“.    

 
23. На 8. 11. 2000 година Уставниот суд ја проследил иницијативата на 
произнесување до вториот жалител како претседател на Здружението. 
Здружението ги оспорило аргументите на подносителите бидејќи нивниот Статут и 
Програма не содржат какви било елементи кои би поттикнале национална, 
религиозна или расна омраза или нетрпеливост или би иницирало насилно 
рушење на уставниот поредок.  
 
24. На 17. 1. 2001 година Уставниот суд донел решение за поведување на 
постапката за оценување. Судот нашол, inter alia, дека постојат:  

„Добро основани сомневања дека одредбите на Статутот и Програмата се насочени 
кон насилно уривање на уставниот поредок на Република Македонија и поттикнување 
на нацинална и расна омраза и нетрпеливост, и дека како такви тие не се во склад со 
Уставот на Република Македонија”.  

25. Тој понатаму се нашол себеси за ненадлежен да ја цени уставноста на 
одлуката за регистрација на Охридскиот суд, бидејќи со закон не е надлежен да 
одлучува за таквата одлука.  
 
26. На 21. 3. 2001 година Уставниот суд ги прогласил Статутот и Програмата на 
Здружението за ништовни, бидејќи тие биле насочени кон насилно рушење на 
уставниот поредок и поттикнување на национална или религиска омраза и 
нетрпеливост.  
 
27. Уставниот суд својата одлука ја темелел на следното образложение:  
 

„Според учењето на Иван Михајлов „Радко", македонскиот етнос никогаш не 
суштествувал на овој простор, туку истиот им припаѓал на Болгарите од Македонија и 
дека со неговото признавање бил направен најкрупниот престап во болшевичката 
централа за времето на нејзиното суштествување. Имено, според неговото учење, 
процесот на дебугаризација на Македонија, насилно спроведен после Втората светска 
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војна, претставува србокомунистичко ропство, а оваа србокомунистичка доктрина и по 
осамостојувањето на Република Македонија од 1991 година, продолжувала да биде 
официјална доктрина во државата.  
 
Поведени од тие причини, основачите на Здружението „Радко" си поставиле основни 
цели содржани во Програмата на Здружението: издигнување и афирмација на 
македонското културно пространство со приоритет на културно-историскиот идентитет 
на славјанското население од Македонија, коешто низ вековите ја пројавувало својата 
болгарска етничка припадност; воспоставување на традиционални етички и човекови 
вредности; незаборавањето на бугарското етничко потекло на македонскиот народ, што 
инаку би значело одрекување од неговата традиција и од неговата култура  
 
Афирмацијата, пак, на идеите на македонското ослободително движење, според 
Здружението, всушност значи ослободување од „македонизмот", како србо-
комунистичка доктрина и од „измислената македонска нација" која била искористена 
како отворена врата за влегување на целокупна Македонија во рамките на Југославија., 
Судот оцени дека Статутот и Програмата на Здружението на граѓани „Радко", се 
насочени кон насилно уривање на уставниот поредок на Република Македонија и 
разгорување на национална или верска омраза или нетрпеливост, поради што изрази 
сомневање за нивната согласност со Уставот на Република Македонија.“  
 

28. По однос на слободата на здружување Уставниот суд спорел дека:  
 

„При заземањето на овој став, Судот имаше предвид дека слободата и правото на 
здружување и дејствување на граѓаните, како дел од корпусот на слободите и правата 
на човекот и граѓанинот, е темелна вредност за опстојување и развивање на 
демократските односи во вршењето на власта во Република Македонија, во чија основа 
се граѓаните со своите слободи, права, стремежи и интереси, односно за остварување 
на уставната определба на Република Македонија како демократска држава, поради 
што оваа слобода и право е изречно гарантирана во членот 20 ставовите 1 и 2 од 
Уставот на Република Македонија.  
 
Меѓутоа, според мислењето на Судот, слободата и правото на здружување, 
организирање и дејствување не може да се сфати и одобри во целите и изборот на 
средствата за нивно остварување.  
 
Имено, принципите и гаранциите на остварувањето на слободата на здружување и 
дејствување недвосмислено се определени во членот 20 ставот 3 од Уставотот, со 
забраната програмите и дејствувањето на здруженијата на граѓаните да бидат насочени 
кон насилно уривање на уставниот поредок на Републиката и кон поттикнување и 
разгорување на национална омраза или нетрпеливост, како и во членовите 1, 3 и 8 од 
Уставот, кои обврзуваат на почитување на суверенитетот и територијалниот интегритет 
на Републиката.”  

 
29. Применувајќи ги овие критериуми на конкретниот предмет, Уставниот суд 
смета дека:  
 

„Понатаму, според мислењето на Судот, во оцената на Програмата и Статутот на 
Здружнието, од аспект на забраните што се утврдени во членот 20 ставот 3 од Уставот, 
треба да се земат предвид како оние програмски цели кои директно и експлицитно 
повикуваат на уривање на уставниот поредок, односно изречо поттикнуваат 
разгорување на национална омраза и нетрпеливост, така и оние определби и 
активности кои објективно значат насоченост кон она што Уставот не го дозволува. 
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Во овој контекст, Судот ја имаше предвид и Преамбулата на Уставот на Република 
Македонија во која се поаѓа од историскиот факт дека Македонија е конституирана како 
национална држава на македонскиот народ и секое дејствување усмерено кон негирање 
на неговата самобитност, всушност е насочено кон насилно уривање на уставниот 
поредок на Републиката, кон поттикнување или разгорување на национална или верска 
омраза или нетрпеливост и кон негирање на слободното изразување на неговата 
национална припадност.  
 
Имајќи го предвид ова, Судот најде дека Програмата и Статутот на Здружението на 
граѓани „Радко” - Охрид се насочени кон насилно рушење на државниот поредок; 
претставуваат пречка за слободното изразување на националаната припадност на 
македонскиот народ, односно негација на неговиот идентит, и потикнуваат национална и 
верска омраза и нетрпеливост.”  

 
30. На 10. 4. 2001 година Уставниот суд ја објави одлуката во „Служебн весник на 
Република Македонија” со што стана конечна и извршна.  
 
31. На 16. 1. 2002 година Основниот суд Охрид ex officio со Решение утврдил 
престанок на работата на Здружението.  
 
32. На 29. 1. 2002 година жалителите ја обжалиле таквата одлука. Тие спореле 
дека Решенито се заснова на Одлуката на Уставниот суд која, пак, не е конечна, 
бидејќи требало да се сочека ставот на Судот во Стразбур по однос на нивната 
жалба.  
 
33. На 11. 2. 2002 година Апелациониот суд Битола ја одбил жалбата на 
предлагачот како неоснована. Судот нашол дека Здружението на граѓани 
престанува да постои ipso jure доколку Уставниот суд донел одлука дека 
програмата и статутот на здружението на граѓани не се во согласност со Уставот. 
Бидејќи Одлуката на Уставниот суд била објавена во „Службен весник на РМ“ таа, 
е конечна и произведува правно дејство, Апелациониот суд ја потврдил одлуката 
на првостепениот суд.  
 
  
II. РЕЛЕВАНТНО ДОМАШНО ЗАКОНОДАВСТВО  

A. Уставот на Република Македонија  

34. Преамбулата на Уставот во предметниот период гласела inter alia:  
 
„...историскиот факт дека Македонија е конституирана како национална држава на 
македонскиот народ во која се обезбедува целосна граѓанска рамноправност со 
трајно сожителство на македонскиот народ со Албанците, Турците, Власите, 
Ромите и другите националности кои живеат во Република Македонија...” 

 
35. Амандманот 4 на Уставот од 2001 година ја менува Преамбулата и таа гласи, 
inter alia, како што следи:  

 
„Граѓаните на Република Македонија, македонскиот народ, како и граѓаните кои 
живеат во нејзините граници кои се дел на албанскиот народ, турскиот народ, 
влашкиот народ, српскиот народ, ромскиот народ, бошњачкиот народ и другите...”  
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36. Важечките одредби на Уставот по однос на слободата на здружување и 
Уставниот суд гласат:  

 
Членот 20  

„На граѓаните им се гарантира слободата на здружување заради остварување и 
заштита на нивните политички, економски, социјални, културни и други права и 
уверувања.  

 
Граѓаните можат слободно да основаат здруженија на граѓани и политички партии, 
да пристапуваат кон нив и да истапуваат од нив. 

 
Програмите и дејствувањето на здруженијата на граѓаните и политичките партии не 
можат да бидат насочени кон насилно уривање на уставниот поредок на 
Републиката и кон поттикнување или повикување на воена агресија или 
разгорување на национална, расна или верска омраза или нетрпеливост.  

 
Забранети се воени или полувоени здруженија што не им припаѓаат на 
вооружените сили на Република Македонија.”  

 

Членот 50  

„Секој граѓанин може да се повика на заштита на слободите и правата утврдени со 
Уставот пред судовите и пред Уставниот суд на Република Македонија во постапка 
заснована врз начелата на приоритет и итност.  
 
Се гарантира судска заштита на законитоста на поединечните акти на државната 
управа и на другите институции што вршат јавни овластувања.  
 
Граѓанинот има право да биде запознат со човековите права и основни слободи и 
активно да придонесува, поединечно или заедно со други за нивно унапредување и 
заштита.“  

 
 

Членот 110 ставовите 3 и 7  
 

„Уставниот суд на Република Македонија:  
- ги штити слободите и правата на човекот и граѓанинот што се однесуваат 

на слободата на уверувањето, совеста, мислата и јавното изразување на 
мислата, политичкото здружување и дејствување и забраната на 
дискриминација на граѓаните по основ на пол, раса, верска, национална, 
социјална и политичка припадност; 

- одлучува за уставноста на програмите и статутите на политичките партии и 
на здруженијата на граѓаните....”  

 
 
Членот 112 ставовите 2 и 3  
 
„Уставниот суд ќе укине или поништи друг пропис или општ акт, колективен 
договор, статут или програма на политичка партија или здружение, ако утврди дека 
тие не се во согласност со Уставот или со закон.  

 
Одлуките на Уставниот суд се конечни и извршни.” 
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Б. ЗАКОН ЗА ЗДРУЖЕНИЈАТА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИТЕ („Законот”)  
 
37. Релевантните одредби на Законот за здруженијата на граѓани и фондациите 
утврдуваат:  
 

Членот 2  
 

„Граѓаните слободно можат да се здружуваат во здруженија на граѓани и да 
основаат фондации заради остварување и заштита на економски, социјални, 
културни, научни, стручни, технички, хуманитарни, образовни, спортски и други 
права, интереси и уверувања во согласност со Уставот и законот.  
 
Здруженијата на граѓани и фондациите се непрофитабилни организации.”  

 
Членот 4  
 
„Програмите и дејствувањето на здруженијата на граѓани и фондациите не можат 
да бидат насочени кон:  

- насилно уривање на уставниот поредок на Републиката,  
- поттикнување или повикување на воена агресија и  
- разгорување на национална, расна или верска омраза или нетрпеливост.”  

 
Членот 52  
 
“Здружението на граѓани престанува:  
-...ако Уставниот суд на Република Македонија донесе одлука дека програмата и 
статутот на здружението на граѓани не се во согласност со Уставот;  
Лицето овластено за застапување на здружението на граѓани е должно да го 
извести Основниот суд за околностите утврдени во ставот 1 во рок од 15 дена”  

 
 
ПРАВО 
 
I. НАВОДНИ ПОВРЕДИ НА ЧЛЕНОТ 11 НА КОНВЕНЦИЈАТА  
 
37. Жалителите се жалеа во согласност со членот 11 од Конвенцијата дека со 
одлуката на Уставниот суд која ги прогласила за ништовни Статутот и Програмата 
на Здружението, дошло до распуштање на Здружението со што членовите биле 
лишени од можноста заеднички да ги реализираат целите утврдени во Статутот и 
Програмата. Како релевантен, членот 11 утврдува:  

„1. Секој има право на слободно, мирно собирање и на здружување со други,......  

2. Остварувањето на овие права може да се ограничи само со закон и само доколку е 
неопходно тоа во едно демократско општество, во интерес на националната 
безбедност или јавната сигурност, за спречување на безредие или кривично дело, за 
заштита на здравјето и моралот или за заштита на правата и слободите на другите...”  

A. Произнесувања на страните  

1. Жалиtелиtе  

38. Жалителите тврдеа дека вмешувањето на државата било неоправдано и не 
било неопходно во демократско општество. Тие изјавија дека немало легитимна 
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цел која би го оправдала распуштањето на Здружението, ниту, пак, дека 
образложението на Уставниот суд е релевантно и доволно. Имајќи ја предвид 
судската практика тие спореа дека Судот нашол дека ограничувања на слободата 
на изразување и здружување биле неопходни од страна на државите договорнички 
само во два типа на случаи: доколку постои закана за употреба на насилство и во 
случаи на потврдена употреба на насилство. 
 
39. Тие изјавија дека Одлуката на Уставниот суд е заснована само на два основа: 
прво, дека Програмата на Здружението го негира концептот на „македонскиот 
идендитет“ па соодветно на тоа би можело да предизвика силна реакција во 
јавноста која би можела да резултира со етнички насилства и, како второ, дека 
избирајќи го како свое име псевдонимот на Иван Михајлов, Здружението ги 
промовира „фашизмот” и „тероризмот“. Тие негираа дека Здружението или 
неговите членови кога било сугерирале што било, што би можело да биде 
протолкувано како поддржување на политичко насилстви или тероризам. Ништо во 
Статутот на Здружението или, пак, во биографиите на неговите водачи или 
членови не би можело да биде протолкувано дури ни како бледа закана за 
демократската форма на власта, нејзините принципи или институции. Тие спореа 
дека нивната агенда за „соодветна интерпретација на историјата на Македонија и 
етничките Бугари во Македонија”, иако може да се смета за навредлива за 
многумина во тужената држава, не може да го оправда распуштањето на 
Здружението. Ваквото читање на историјата на регионот, од страна на 
Здружението, иако може од некого да се смета како „загрозување на националниот 
идентитет”, има право на легитимна дискусија во рамките на слободно општество, 
којашто не смее да биде замолчена во рамките на демократската власт.   
 
40. Тие тврдеа дека нивните цели се целосно легитимни, да се промовира 
традиционалната култура и историските сознанија преку издавање на книги, 
весници и списанија и преку електронските медиуми. Тие доставија копии од 
статии и интервјуа со вториот жалител, оригинално публикувани во
бугарски весници, во прилог на овие аргументи. Тие заклучија дека здружението не 
претставува закана за демократијата.  
 
41. Тие изјавија дека нивните ставови не би можеле да предизвикаат 
непријателска реакција кај одредени сегменти на популацијата. Тие спореа дека 
ставовите, како оние на Здружението, кои се однесуваат на заштита на основните 
права на етничка група и нивниот културен и политички идентитет, се од суштинска 
важност во демократско општетсво и дека би требала да им биде овозможена 
унапредена заштита. Дури и доколку таквите ставови би можеле да бидат 
шокантни и вознемирувачки за делови од јавноста или за општата јавност, тоа не 
би требало да се смета како валидна основа за ограничување на дисеминацијата 
на таквите ставови.  
 
42. Жалителите понатаму спореа дека Здружението било „фашистичко“ и 
„терористичко“ продолжувајќи дека опишувањето на Иван Михајлов како „фашист“ 
или „терорист“ било спротивно на историските факти. Тие изјавија дека не постојат 
докази кои би го поврзувале со какви било терористички акти, ниту, пак, дека 
Уставниот суд обезбедил каква било потврда на врската помеѓу Иван Михајлов и 
фашизмот како и на заклучокот дека употребата на неговото име автоматски 
имплицира поддршка на фашизмот. Тие тврдеа дека, според ставовите на 
Михајлов, голем дел од македонската популација има бугарско етничко потекло, и 
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дека кон крајот на Втората светска војна тој сметал дека е можна соработка со 
нацистичка Германија. Како и да е, Иван Михајлов не би можел да се смета за 
јасен симбол на фашизмот. Тие признаа дека личноста која била политички 
активна на Балканот помеѓу двете светски војни би можела да предизвика силни 
чувства, но дека неприфатливо е ставање на забрана за Здружението, како 
драматична мерка, врз основа на дубиозни историски толкувања. Тие понатаму 
доставија експертски ставови на историчари од Софискиот универзитет за 
историското значење и политичката активност на Иван Михајлов.  
 
43. Жалителите понатаму изјавија дека Уставниот суд ја засновал својата одлука 
на претпоставката дека целта на Здружението е негирање на „македонскиот 
идентитет“ без притоа да обезбеди доволно докази дека Здружението 
поддржувало употреба на насилство или какви било недемократски средства за 
постигнување на неговите цели. Тие тврдеа дека од страна на Уставниот суд не 
била направена никаква анализа за неопходноста на мерката, постоењето на 
неопходна општествена потреба или, пак, пропорционалноста.  
  
44. На јавната расправа жалителите повторија дека нивната интерпретација на 
историјата на Славјаните во Македонија, значително се разликува од званичната 
историја на државата. Државната заштита на историјата, дури и доколку оваа е од 
круцијално значење за националниот идентитет на државата, преку забранување 
на други алтернативни историски сметки, е нешто што е спротивно со најосновните 
принципи на слободата на изразување и здружување. Иако толкувањето на 
историјата на Македонија од страна на жалителите би можело да биде 
навредувачко за многумина во Македонија, тоа во себе не содржи какви било јасни 
елементи на напад на демократските принципи или, пак, промовирање на насилни 
средства.
  
 
2. Влаdаtа  
 
45. Владата изјави дека вмешувањето на државата во слободата на апликантите 
за здружување е пропишано со закон. Тие изјавија дека членот 20 од Уставот 
предвидува одредени ограничувања во практицирањето на слободата на 
здружување. Истите ограничувања биле предвидени и со членот 4 од Законот. Тие 
уверуваа дека Уставниот суд, врз основа на овие одредби, утврдил дека називот 
на Здружението и идеологијата на Ванчо Михајлов којашто ја следел тој, 
поттикнувале и повикувале на национална омраза и нетрпеливост, и дека тоа 
водело кон негирање на слободата на изразување на македонската национална 
припадност. Тие изнесоа дека афирмирањето на идеите на Здружението, како 
терористичка организација, во практиката би значело убивања, терористички 
активности и поддржување на фашизмот и неговата идеологија. Тоа веќе 
предизвикало немири и јавни реакции, што резултирале со два инцидента на 
церемонијата на промоцијата на Здружението. Тие презентираа бројни документи 
кои се однесуваа на животот и активностите на Иван Михајлов; активностите на 
организацијата викана ВМРО (Внатрешна македонска револуционерна 
организација) под негово раководство, особено во периодот од 1924 до 1934 
година, и неговата наводна приклонетост кон фашистичкиот режим за време на 
Втората светска војна. Темелејќи се на тие материјали, тие тврдеа дека Иван 
Михајлов – Радко бил сметан за личност која користела терористички методи за да 
ги наметне фашистичките идеи за негирањето на идентитетот на македонскиот 



 361

народ и истите да ги промовира во фикција и непостоен народ, викан „македонски 
Болгари“. Тие изјавија дека при ширење на таа идеја, тој и неговите следбеници 
убиле и масакрирале значителен број на Македонци коишто се бореле за 
националната слобода на својот народ. Владата изјави дека создавањето и 
работењето на Здружението, називот, платформата и програмските активности 
кои биле инспирирани од името и имиџот на Иван Михајлов, несомнено биле 
насочени кон поттикнување на национална омраза или нетолеранција, спротивно 
на членот 20 ставот 3 од Уставот, нешто што можело да резултира со судири 
помеѓу македонскиот народ и граѓаните - членови на Здружението. Тие тврдеа 
дека негирањето на идентитетот на македонскиот народ била основна смисла на 
работата на Здружението. Соодветно на тоа, насилното рушење на уставниот 
поредок била фундаментална цел на Здружението. Како што изјави Владата, 
реакциите на јавноста на промоцијата на Здружението претставувале јасен доказ 
дека Здружението ќе иницира национална омраза. Членовите на Здружението со 
примена на груба физичка сила спрема нивните опоненти, предизвикале повреди 
за коишто дополнително биле обвинети пред суд и осудени на казна затвор. 
Владата изнесе дека постоењето на Здружението би требало да се третира како 
злоупотреба на правото на здружување, и дека неговата цел не била да се изразат 
слободата на мислата и уверувањето, туку негирање на идентитетот на 
македонскиот народ преку промоција на фашистичките идеи на Иван Михајлов, кои 
се однесувале на „македонските Болгари”, кои, пак, не ги познава историјата, 
правната наука и практика. Ултимативната цел на Здружението била да иницира 
национална омраза, верски немири и оживување на теророт на Иван Михајлов, кој 
тој го спроведувал во своето време, кога ликвидирал стотици свои опоненти. 
 
46. Владата понатаму тврдеше дека распуштањето на Здружението би требало да 
цени од аспект на политичките околности на Република Макеоднија, кога некои 
соседни земји (1) го негираат националниот идентитет, културата и азбуката на 
македонскиот народ (Бугарија); (2) го негираат името на државата (Грција); и (3) ја 
оспоруваат афтокефалноста на Македонската православна црква (Србија). Тие 
сметаа дека формирање на Здружение со такво име, цели и програмски 
активности биле индикација дека од државата се бара, како неодложна 
општествена потреба, да преземе одредени мерки да оневозможи какви било 
провокации од самиот почеток.  
 
47. Тие понатаму изјавија дека определувањето на широчината на маргините, за 
тоа што е национален интерес, како и мерките неопходни за заштитата на истиот, 
се работа на државата. Распуштањето на Здружението немало за цел да ги 
ограничи членовите на Здружението, вклучувајќи го тука и вториот жалител, да се 
декларираат себеси за македонски Болгари и да формираат здружение за таа цел. 
Постоењето на „Здружение на Бугарите од Република Македонија“, „Здружението 
за македонско - бугарска соработка“ и „Здружението на Македонците со славо-
бугарско потекло”ги потврдуваат таквите тврдења. Целите на Здружението немале 
ништо заедничко со слободата на здружување и изразување, туку напротив да 
провоцира меѓуетничка омраза и нереди. Во такви околности државата не само 
што имала за право, туку имала и обврска, да ги преземе неопходните мерки во 
едно демократско општество во интерес на националната безбедност, 
територијалниот интегритет, јавната безбедност и заштитата на редот и 
спречување на злосторствата, како и за угледот и правата на другите. Тие 
заклучија дека инсинуациите содржани во основачките акти на Здружението не се 
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однесуваат на мала група луѓе, туку напротив прераснале во навреда за целата 
македонска нација.  
 
48. На јавната расправа од 19. 6. 2008 година, Владата додаде дека жалбата би 
требало да се разгледува од аспект на членот 17 од Конвенцијата, бидејќи целите 
на Здружението се движат кон негирање на правата и слободите на другите. Во тој 
контекст, тие изјавија дека негирањето на идентитетот на целиот македонски 
народ било обид за организиран терор врз него, што нема ништо заедничко со 
човековите слободи и права. Тие, понатаму изнесоа дека инсинуациите изнесени 
во актите на Здружението и употребата на името на Михајлов не е насочена кон 
мала популација во државата, туку напротив претставуваат навреда за целиот 
македонски народ, чија самобитност се негира. Тие заклучија дека во конкретниот 
случај не се работи за негирање на правото, на основачите на Здружението, 
подразбирајќи го тука и вториот жалител, слободно да го изразат своето 
уверување дека тие се македонски Болгари.  
 
 
3. Вмешувачоt kаkо tреtа сtрана  
 
49. Во писменото произнесување, бугарската влада изјави дека секоја иницијатива 
од граѓани и нивните здруженија која би можела да донесе промени во рамките на 
државата, би била легитимна доколку бараните цели се компатибилни со 
основните демократски принципи, а употребените средства се легални и 
демократски. Тие спореа дека, како најдрастична можна мерка, распуштањето на 
здружението не било „неопходно во демократско општество и дека немало 
општествена потреба“ бидејќи единствениот аргумент кој го подржал Уставниот 
суд е врската помеѓу претпоставените идни активности и историскиот лик, Иван 
Михајлов - Радко. Тие понатаму продолжија дека Уставниот суд нашол дека 
целите на Здружението не биле во склад со уставниот поредок, едноставно 
арбитрерно сместувајќи го во рамките на одреден историски и идеолошки 
контекст. Не биле дадени „релевантни и доволни докази“ за распуштањето на 
Здружението. Тие, понатаму, изјавија дека никакви докази не биле презентирани 
дека кој било од раководството или членството на Здружението повикале на 
употреба на насилство, или, пак, ги отфрлиле принципите на демократијата. Во 
дополнение, немало никакви докази дека Здружението во практика преземало 
какви било средства со кои ефективно му се заканиле на уставниот поредок. 
Практичните активности на Здружението не биле никогаш предмет на 
разгледување од страна на Уставниот суд, со оглед на неговото кратко постоење.  
 
50. На крајот, тие заклучија дека иако некаква интерпретација на историските 
настани, како што е личноста и дејствувањето на Иван Михајлов, не би требало да 
бидат релевантни за Судот, идеите потпаѓаат под заштита на членовите 10 и 11 од 
Конвенцијата, без оглед на тоа колку шокантни или неприфатливи тие би можеле 
да бидат за властите и/или за поголемиот дел на општествената заедница  

.  
51. На расправата бугарската влада го додаде фактот дека уверувањата на 
жалителот и целите на Здружението кои се сметани за некомпатибилни со 
тековната официјална политичка доктрина на Македонија, не ги прави нив 
некомпатибилни со правилата и принципите на демократијата.  
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Б. Оцена на Судот  

1. Dали pосtоело вмешување во pраваtа на жалиtелоt заgаранtирани со 
членоt 11 оd Kонвенцијаtа?  

52. Судот е задоволен дека имало вмешување во правата на жалителот од членот 
11 од Конвенцијата за сметка на Одлуката на Уставниот суд, којашто довела, ipso 
jure, до распуштање на Здружението. Дотолку повеќе што тужената Влада смета 
дека поништувањето на актите на Здружението претставува вмешување (види 
ставот 46 понапред).  

2. „Pроpишано со заkон“  

53. Како што е утврдено во судската практика, нормата не може да биде третирана 
како закон, доколку не е формулирана со доволна прецизност која ќе им овозможи 
на граѓаните - доколку е потребно, со соодветен совет - да предвидат, до степен 
кој е разумен во околностите, за последиците кои одредена активност може да ги 
предизвика. Понатаму, степенот на прецизност кој се бара од домашното 
законодавство - под никакви околности не може да претставува евентуалност - 
зависи во значителен степен од содржината на средствата кои се во прашање, 
основот за кој се создадени да го покријат, и статусот на оние кому тие се 
наменети.(види Refah Partisi (the Welfare Party) and Others v. Turkey [GC], nos. 
41340/98, 41342/98, 41343/98 and 41344/98, став 57, ECHR 2003 - II). 
 
54. Искуствата покажуваат дека, како и да е, невозможно е да се постигне 
апсолутна прецизност во изработката на законите (види, mutatis mutandis, Ezelin v. 
France, 26 April 1991, став 45, Series A no. 202). Тоа, пред сè, е примарна задача за 
националните власти да го интерпретираат и применуваат домашното право (види 
Vogt v. Germany, 26 September 1995, став 48, Series A no. 323).  
  
55. Во дополнение, колку и да е јасно прикажана законската норма, примената го 
вклучува очекуваниот елемент на судско спроведување, заради што секогаш ќе 
има потреба од доразјаснувања на спорните точки и за адаптирање на одредени 
околности. Улогата на пресудување врзана за судот е, прецизно да ги разрешува 
таквите двојби при толкувањето, доколку ги има, земајќи ги предвид промените во 
секојдневната практика. (види Gorzelik and Others v. Poland [GC], no. 44158/98, став 
65, 17 February 2004).  
 
56. Навраќајќи се на конкретниот предмет, Судот забележува дека спорот според 
домашното право се однесува на уставноста на основачките акти на Здружението, 
и дека потпаѓа под јурисдикција на Уставниот суд. Најрелевантното пишано право 
за прашањето дали има „вмешување“ е Уставот.  
 
57. Владата изјави дека правна основа за оспорените мерки се утврдени во членот 
20 ставот 3 од Уставот, кој ги дефинира ограничувањата на спроведување на 
слободата на здружување. Истите рестрикции биле утврдени и во членот 4 од 
Законот за здруженија на граѓани и фондации (види „Релевантно домашно 
законодавство“ цитирано понапред). Жалителите не ги спореа овие изјави.  
 
58. Судот забележува дека овие одредби јасно предвидуваат, inter alia, дека 
програмата и активностите на здруженијата на граѓани не смеат да бидат насочени 
кон насилно уништување на уставниот поредок, ниту, пак, да поттикнуваат или 
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повикуваат на воена агресија, или разгорување на национална, расна или верска 
омраза или нетрпеливост. Уставниот суд сметал дека „негирањето на 
македонскиот етнички идентитет, како вистинска цел на Здружението, имала за 
цел насилно уривање на уставниот поредок и иницирање на национална или 
верска омраза или нетрпеливост, бидејќи.....Македонија е конституирана како 
национална држава на македонскиот народ и.....секоја активност насочена кон 
негирање на нејзиниот идентитет всушност е насочена кон насилно уривање 
на......” (види ставот 29 понапред). Судот забележува дека Уставниот суд, 
очекувано и вообичаено, ја имал улогата да одлучува и за двете работи, и за 
интерпретирање на ставот „насилно уривање на....или поттикнување или 
повикување на....“ од аспект на уставното значење, и за процената на тоа дали 
Статутот и Програмата на Здружението биле во склад со Уставот.  
 
59. Судот заради тоа смета дека понепред цитираните одредби создале доволно 
прецизна основа за предметното вмешување, коешто според тоа било 
„предвидено со закон“.  
 
 
3. Леgиtимна цел  
 
60. Владата тврдеше дека оспореното вмешување е сторено заради бројни 
легитимни цели: обезбедување на националната безбедност и јавната сигурност, 
спречување на безредија и заштита на правата и слободите на другите.  
 
61. Проценувајќи ја легитимната цел заради која е сторено вмешувањето, Судот 
реферира на основите на кои се потпрел и Уставниот суд поништувајќи ги Статутот 
и Програмата на Здружението. Во врска со ова, тој смета дека, во согласност со тој 
суд, вистинската цел на Здружението го повредува, inter alia, „слободното 
изразување на националната припадност на македонскиот народ“ (види ставот 29 
понапред). Судот заради тоа смета дека распуштањето на Здружението тежнее 
барем кон една „легитимна цел“ утврдена во членот 11, имено заштита на „правата 
и слободите на другите“.  
 
 
4. „Неоpхоdна во dемоkраtсkо оpшtесtво”  

(a) Општи принципи кои произлегуваат од судската практика  
62. Наспроти неговата автономна улога и неговата специфична сфера на примена, 
членот 11 од Конвенцијата треба, исто така, да се гледа од аспект на членот 10. 
Заштитата на мислењето и на слободата на неговото изразување е една од 
целите на слободата на собирање и здружување, утврдени во членот 11 (види 
Partidul Comunistilor (Nepeceristi) and Ungureanu v. Romania, no. 46626/99, став 44, 
ECHR 2005; and Freedom and Democracy Party (ÖZDEP) v. Turkey [GC], no. 
23885/94, став 37, ECHR 1999 - VIII).  
 
63. Слободата на изразување е применлива не само за „информација“ или „идеја“ 
која е општоприфатена или се смета за ненавредлива или рамнодушна, туку, исто 
така, и за онаа која повредува, шокира или вознемирува. Такви се барањата на 
плурализмот, толеранцијата и слободоумноста без кои нема „демократско 
општество” (види Stankov and the United Macedonian Organisation Ilinden v. Bulgaria, 
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nos. 29221/95 and 29225/95, став 86, ECHR 2001-IX; Handyside v. the United 
Kingdom, 7 December 1976, став 49, Series A no. 24; and Gerger v Turkey [GC], no. 
24919/94, став 46, 8 July 1999).  
 
64. Иако Судот препознава дека е можно таа тензија да се создаде во ситуација 
кога општеството станува поделено, тој смета дека тоа е една од неизбежните 
последици на плурализмот. Улогата на властите во такви околности е, не да ја 
отстранат причината за таквата тензија со елиминирање на плурализмот, туку да 
обезбедат спротивставените групи да се толерираат меѓусебно (види, mutatis 
mutandis, Ouranio Toxo and Others v. Greece, no. 74989/01, став 40, ECHR 2005; 
Serif v. Greece, no. 38178/97, став 53, ECHR 1999-IX).  
 
65. Очекувањата на правилото за слобода на здружување се, да се создадат 
строги, и само реални и убедливи причини кои би ги оправдале ограничувањата на 
таа слобода. Какво било вмешување мора да соодветствува со „неопходната 
општествена потреба”. Тоа најнапред е оставено на националните власти да 
проценат дали има „неопходна општествена потреба” да се применат 
рестрикциите во општ интерес. Додека Конвенцијата им остава на властите да ја 
одредат широчината на маргините за процена во врска со ова, нивната процена е 
предмет на супервизија од страна на Судот, како по однос на правото, така и на 
одлуките во кои се применува правото, вклучувајќи ги одлуките донесени од 
страна на независните судови (види Gorzelik and Others v. Poland, цитирани 
понапред, ставовите 95, 96).  
 
66. Кога Судот ги спроведува своите анализи, негова задача не е со свои ставови 
да ги дополнува оние на релевантните домашни власти туку да ги ревидира во 
согласност со членот 11, одлуките кои тие ги донеле спроведувајќи го своето 
дискреционо право. Тоа не значи дека Судот мора себеси да се врзе само за 
утврдување дали тужената Влада своето дискреционо право го спровела разумно, 
внимателно и со добра волја; тој мора да погледне во оспореното вмешување, од 
аспект на предметот во целина и да одлучи дали било „пропорционално на 
следената легитимна цел“ и дали причините изнесени од националните власти за 
тоа се „релевантни и доволни“ (види Sidiropoulos and Others v. Greece, 10 July 
1998, став 40, Reports of Judgments and Decisions 1998-IV; United Communist Party 
of Turkey and Others v. Turkey, 30 January 1998, ставови 46 и 47, Reports 1998-I,).  
 
(б) Примена на овие принципи на конкретната жалба  
 
67. Судот најнапред забележува дека Здружението било формално регистрирано 
на 19. 6. 2000 година (види, a contrario, Sidiropoulos and Others v. Greece, cited 
above, став 31 and The United Macedonian Organisation Ilinden and Others v. Bulgaria, 
no. 59491/00, став 53, 19 January 2006, кое се однесува на одбивањето на 
националните власти да регистрираат здруженија на „Македонците“). Неговата 
јавна работа започнала на 27. 10. 2000 година.  
 
68. На 21. 3. 2001 година Уставниот суд ги прогласил за ништовни Статутот и 
Програмата на Здружението. Според Уставниот суд, вистинската цел на 
Здружението била оживување на идеологијата на Иван Михајлов - Радко, според 
која „...Македонската нација никогаш не постоела..., туку им припаѓа на Бугарите 
(Болгари) од Македонија и дека нејзиното признавање (македонската нација) била 
најголемиот криминал на болшевичката централа за времето на нејзиното 
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суштествување” (види ставот 27 понапред). Тој суд понатаму сметал дека 
основачите на Здружението, како идејни следбеници на Иван Михајлов - Радко 
(види ставот 16 понапред), барале да ја воспеваат и да ја продолжат неговата 
работа. Тој ги прогласил Статутот и Програмата на Здружението за неуставни, 
бидејќи „секоја активност насочена кон негирање на неговиот [македонски] 
идентитет всушност е насочено кон насилно уривање на уставниот поредок на 
Републиката и кон поттикнување или разгорување на национална или верска 
омраза или нетрпеливост и кон попречување на слободното изразување на својата 
национална припадност”.  
 
69. Во овој контекст Судот смета дека овој предмет би требал да се разграничи од 
предметот Stankov (Stankov and the United Macedonian Organisation Ilinden v. 
Bulgaria, cited above, ставот 10) во којшто жалителите барале „признавање на 
македонското малцинство во Бугарија”, како спротивен на предметниов случај во 
којшто националниот идентитет на одреден народ е доведен во прашање.  
 
70. Судот потсетува дека слободата на здружување не е апсолутна, и како и да е, 
тој мора да прифати дека кога здружение, низ своите активности или намери 
експлицитно или имплицитно декларирани во неговите програми, ги загрозува 
државните институции или правата и слободите на другите, членот 11 не ја 
лишува државата од нејзината моќ да ги штити тие институции и лица. Дотолку 
повеќе, Статутот и Програмата не можат да бидат земени предвид како единствен 
критериум за одредување на неговите цели и намери. Програмата на Здружението 
може да ги прикрива целите и намерите од оние коишто во нив се прокламираат. 
За потврда дека тоа не е така, содржината на програмата мора да се спореди со 
дејствувањата на членовите на Здружението и гледиштата кои тие ги застапуваат. 
Земени заедно, овие дејствувања и гледишта би можеле да бидат релевантни во 
постапките за распуштање на Здружението, обезбедувајќи дека тие во целина ги 
откриваат нивните цели и намери (види Gorzelik and Others, cited above, став 58 
and Refah Partisi (the Welfare Party) and Others, cited above став 101).  
 
71. Сепак, Судот забележува дека Уставниот суд не сугерирал дека Здружението 
или неговите членови би користеле нелегални или недемократски средства за 
постигнување на нивните цели. Уставниот суд не обезбедил никакви објаснувања 
за тоа зошто негирањето на македонскиот идентитет е еднаков на насилство, 
особено на насилно уривање на уставниот поредок. Дури и во постапката пред овој 
Суд, тужената Влада не презентираше докази дека жалителите употребиле или би 
можеле да употребат такви средства. Наспроти владините гледишта за одредени 
историски околности, Уставниот суд не го окарактеризирал Здружението како 
„терористичко“. Навистина ништо во основачките акти на Здружението не укажува 
дека тоа ќе застапува насилство. Дотолку повеќе што судот не направил ниту една 
референца (повикување) на инцидентот кој настанал на церемонијата за 
промовирање на партијата.  
 
72. Заради тоа се чини дека клучен елемент во прогласувањето на основачките 
акти за ништовни било името на Здружението и учењето на Иван Михајлов - Радко 
кое тој го ширел за време на неговиот живот. Тоа е имплицитно потврдено и од 
Владата во нејзините опсервации.  
 
73. Неспорно е дека формирањето и регистрацијата на Здружението под 
псевдонимот на Иван Михајлов „Радко“, генерирал извесен степен на тензија, 
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имајќи ја предвид особената чувствителност на јавноста за неговата идеологија, 
којашто се чини за македонскиот народ, не само како навредлива и деструктивна, 
туку и како негирачка за нивните права на националниот идентитет. Дури иако 
жалителите се согласиле дека нивните идеи „во врска со соодветното толкување 
на историјата на Македонија и етничките Бугари во Македонија“ би можеле да се 
сметаат за непријателски и навредливи за многу граѓани на Поранешната 
Југословенска Република Македонија“. Висок степен на интерес на јавноста бил 
манифестиран преку медиумска кампања и тензијата станала евидентна на 
церемонијата за промовирање на Здружението, кога биле фрлени димните бомби, 
а новинарот бил тешко повреден.  
 
74. Под овие околности, Судот не може да прифати дека името „Радко” и неговите 
или идеите на неговите следбеници биле одговорни за нараснатите непријателски 
чувства кај популацијата, имајќи предвид дека имало импликации за можна 
повреда на ставовите на мнозинството на популацијата. Сепак, Судот смета дека 
именувањето на Здружението според поединец кој негативно се третира кај 
мнозинството од популацијата, не би можело самото по себе да се смета 
обвинувачко, или да претставува самото по себе во сегашноста, идна закана за 
јавниот ред. Во отсуство на некаков конкретен доказ кој ќе покаже дека со изборот 
на Здружението да се вика себеси „Радко“, се предодредил за политика која ќе 
претставува реална закана за македонското општество или државата, Судот смета 
дека произнесувањето засновано на називот на Здружението, само по себе, не го 
оправдува неговото распуштање. (види, mutatis mutandis, Ouranio Toxo and Others, 
цитирани понапред, ставот 41 and United Communist Party of Turkey and Others, 
цитирани понапред, ставот 54).  
 
75. Судот ја повторува својата практика, според која од државата не се бара да 
чека со интервенцијата, сè додека Здружението не преземе конкретни чекори за 
спроведување на политиката која е некомпатибилна со стандардите на 
Конвенцијата и демократијата (види, mutatis mutandis, Refah Partisi (the Welfare 
Party) and Others, цитирани понапред, став 102). Сепак, прекумерни мерки од 
превентивна природа за спречување на слободата на здружување и изразување, 
освен во случаите на иницирање на насилство или отфрлање на демократските 
принципи - колку и да се чинат шокантни и неприфатливи одредени ставови или 
искористени зборови за властите, и колку и да се нелегитимни направените 
барања - ја повредуваат демократијата и често дури и ја загрозуваат. Една од 
основните карактеристики на демократијата е можностите кои таа ги нуди за 
решавање на проблемите низ дијалог, без да се применува насилство, дури иако 
проблемите се иритирачки. Демократијата успева во слободата на изразување. Од 
тоа гледиште, не може да има оправдување за распуштање на група, само затоа 
што таа бара јавно да дебатира одредени прашања, и да најде согласност во 
демократските принципи, решенија (види Çetinkaya v. Turkey, no. 75569/01, ставот 
29, 27 June 2006; Stankov and the United Macedonian Organisation Ilinden, cited 
above, ставови 88 and 97; and United Communist Party of Turkey and Others, 
цитирана понапред, ставот 57). Судејќи врз основа на основачките акти, Судот 
смета дека тоа биле вистинските цели на Здружението. Во дополнение, 
Здружението се обврзало себеси за реализација на тие цели да издава 
публикации, да држи конференции и да соработува со слични организации. 
Изборот на средствата на Здружението, тешко може да се оспорат од некои 
преземени практични дејствија, бидејќи тоа било распуштено непосредно по 
формирањето, и соодветно на тоа немало време да преземе дејствија. Заради тоа 
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било казнето за однесувањето, единствено на основа на практицирање на 
слободата на изразување. Во тој контекст, Судот нагласува дека тој не е во 
позиција, ниту, пак, неговата улога е да се зазема страна на некоја од странките за 
коректноста на идеите на жалителите. Заради тоа, без важност е тоа дека 
жалителите не се дистанцирале себеси експлицитно од она што Уставниот суд го 
утврдил како вистинска цел на Здружението.  
 
76. Судот, исто така, смета дека нема потреба да се земе предвид членот 17 за 
разгледување, бидејќи ништо во Статутот и Програмата на Здружението, не ги 
загрозува заклучоците кои се утврдени во Конвенцијата да се вклучи во некоја 
активност или да изврши некој друг акт со цел да се уништи кое било од правата и 
слободите определени во Конвенцијата (види United Communist Party of Turkey and 
Others, цитирани понапред, ставот 60).  
 
77. Наспроти ваквата заднина, Судот смета дека причините на кои се повикуваат 
властите за распуштање на Здружението биле нерелевантни и недоволни. 
Ограничувањето применето во конкретниот предмет, соодветно, не претставува 
„неопходна општествена потреба”. Ако е така, вмешувањето не може да се 
третира како неопходно во демократско општество. Следува дека мерките го 
повредиле членот 11 од Конвенцијата. 
 
 
II. НАВОДНИ ПОВРЕДИ НА ЧЛЕНОТ 10 ОД Конвенцијата  
 
78. Вториот жалител се жалеше, исто така, и во согласност со членот 10 дека 
распуштањето на Здружението, прераснало во повреда на неговото право на 
слобода на изразување бидејќи Здружението претставувало место за изразување 
на неговите ставови (и тие на останатите членови на Здружението) по однос на 
етничкото потекло на одредени сегменти од популацијата. Во овој контекст, тој ја 
забележа медиумската кампања и изјавата на Претседателот на тужената држава, 
кој наводно рекол дека „нема место за човек која тврди дека Македонците се 
(етнички) Бугари“. Вториот жалител заклучил дека таа изјава се однесувала на 
него. Членот 10 од Конвенцијата, утврдува дека:  

„Членот 10  

„1. Секој има право на слобода во изразувањето.....  

2. Спроведувањето на овие слободи бидејќи зад себе повлекува должности и 
одговорности, може да се подложи на формалности, услови, ограничувања и казни, 
определени со закон и се неопходни во едно демократско општество, во интерес на 
националната безбедност, територијалниот интегритет или јавната сигурност, за 
заштита од немири или кривично дело, на здравјето или моралот, репутацијата или 
правата на другите, за заштита од откривање на доверливи информации, или заради 
одржување на авторитетот и непристрасноста на судството.”  

 
79. Судот смета дека жалбените наводи на вториот жалител по овој основ се тесно 
поврзани со фактите и тешко може да се раздвојат од оние на кои се темелат на 
членот 11, што во околностите на конкретниот предмет се lex specialis во однос на 
членот 10 од Конвенцијата. Заради тоа заклучи дека не е неопходно да ги земе 
предвид тие одредби засебно (see Ezelin v. France, cited above, ставовите 35 и 37).  
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III. ПРИМЕНА НА ЧЛЕНОТ 41 ОД КОНВЕНЦИЈАТА  

80. Членот 41 од Конвенцијата утрдува дека:  
„Кога Судот ќе оцени дека постои повреда на Конвенцијата или на протоколите, и 
доколку внатрешното право на засегнатата Висока договорна страна овозможува 
само делумен надоместок на штетата, тогаш доколку е неопходно тоа, Судот ќе му 
додели правична отштета на оштетениот. ″  

A. Штета  

81. Жалителите, во име на сите членови на Здружението, бараа 10,000,000 евра 
(EUR) во поглед на нематеријалната штета за емоционална болка и страдање. 
Овој износ беше формиран од 5,000,000 евра за распуштање на Здружението и 
5,000,000 евра за повреда на нивните права за слободно изразување. Жалителите 
понатаму бараа Судот да и наложи на тужената држава да ја регистрира 
„политичката партија Здружение на граѓани Радко“.  

82. Владата ги оспори овие барања како неосновани и прекумерни. Тие ја спореа 
бројката на членови на Здружението наводно повредени со неговото распуштање, 
бидејќи таа никогаш не била специфицирана, ниту, пак, постоела причинско -
последична врска помеѓу наводната повреда и бараната отштета. Во врска со ова 
тие реферираа на веб - страницата на Здружението и изјавија дека Здружението 
сè уште функционира во практика без какви било рестрикции или забрани од 
страна на властите.  
 
83. Судот прифаќа дека жалителите претрпеле нематеријална штета како 
последица на повредата на нивните права за слобода на здржување. Одлучувајќи 
на правични основи и имајќи ја предвид својата пратика за слични случаи, Судот 
им доделува единствен износ од 5.000 евра на жалителите зголемен за давачките 
кои би можеле да бидат наплатени на овој износ.  
 
84. Судот забележува дека жалителите барале од него да и се наложи на тужената 
држава да ја регистрира „политичката партија Здружение на граѓани Радко“. Во 
врска со ова, не е јасно дали жалителите барале Здружението да биде 
регистрирано како „политичка партија“, за што се применуваат посебни прописи. 
Во дополнение, имајќи ја предвид практиката на Судот по однос на членот 11 од 
Конвенцијата, како и членот 46 од Конвенцијата, според кои Комитетот на 
министри го надгледува извршувањето на судските пресуди, Судот не гледа 
причина да даде посебен налог по барањето на жалителите за регистрација.  

Б. Трошоци и надоместоци  

85. Жалителите бараа 5,240 евра за трошоци и надоместоци појавени во 
постапувањата пред Судот. Износот се однесува на адвокатска награда за 65,5 
часови за правна работа. Временскиот распоред и исплатите беа доставени. 
Според последново, жалителите се согласиле наградата да му биде исплатена 
директно на нивниот адвокат. Жалителите не бараа поврат на патните и 
трошоците за сместување по однос на јавната расправа, бидејќи тие веќе беа 
покриени од Советот на Европа во согласност со правилата за правна помош.  
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86. Владата ги оспори овие барања како неосновани.  
 
87. Судот повторува дека само трошоците и надоместоците доколку тие биле 
навистина сторени и неопходни во постапувањето во врска со најдената повреда, 
и доколку тие се разумни по обем, се надоместуваат во согласност со членот 41 
(види Kyrtatos v. Greece, no. 41666/98, став 62, ECHR 2003 - VI (извадоци). Во 
конкретниот предмет, имајќи ги предвид информациите со кои располага Судот и 
напред наведените критериуми, Судот смета дека износот баран од страна на 
жалителите е прекумерен и наместо тоа им досудува износ од 4,000 евра за 
покривање на трошоците и надоместоците. Овој износ треба да се уплати на 
банкарската сметка на застапникот на жалителите, зголемен за давачките кои би  
можеле да се наплатат на овој износ.
  
 
В. Затезна камата  
 
88. Судот смета дека е соодветно затезната камата да се заснова на најниската 
каматна стапка за позајмени средства на Европската централна банка, на која 
треба да се додадат три процентни поени  
 
ОД ОВИЕ ПРИЧИНИ, СУДОТ  
 
1. Со шесt gласа сpрема еdен, смеtа dеkа има pовреdа на членоt 11 оd 
Kонвенцијаtа;  
 
2. Со шесt gласа сpрема еdен, смеtа dеkа не е неоpхоdно засебно dа се оdлучува 
за pреdмеtоt на вtориоt жалиtел pо членоt 10 оd Kонвенцијаtа  
 
3. Со шесt gласа сpрема еdен, смеtа dеkа  

 
(a) одговорната држава, треба да им плати на жалителите во рок од три месеци 
од датумот на правосилноста на пресудата, во согласност со членот 44 ставот 
2 од Конвенцијата,  

 
(i) 5.000 евра (пет илјади евра) за нематеријална штета, плус каква било 
такса која би била засметана за жалителот, во поглед на нематеријална 
штета, конвертирани во националната валута на одговорната држава, по 
курсната листа во моментот на исплатата, зголемен за давачките кои би 
можеле да се наплатат на овој износ;  
 
(ii) 4,000 евра (четири илјади евра) по однос на трошоци и надоместоци, на 
банкарската сметка, на застапникот на жалителите, конвертирани во 
националната валута на државата чиј жител е застапникот, по курсот во 
моментот на исплатата зголемен за давачките кои би можеле да се 
наплатат на овој износ.  

 
(б) дека по истекот на наведените три месеци па сè до исплатата, ќе се 
пресметува камата на горенаведеите износи, по стапка еднаква на најниската 
стапка за позајмени средства на Европската централна банка, за периодот до 
исплатата на која треба да се додадат три процентни поени.  
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4. Gо оdбива осtаtоkоt оd барањеtо на жалиtелиtе за pравична оtшtеtа.  
 
Изготвено на англиски и објавено на 15. 1. 2009 година, во согласност со членот 77 
ставовите 2 и 3 од Деловникот за работа на Судот.  
 
Claudia Westerdiek                Peer Lorenzen 
       Секретар                 Претседател  

 

Во согласност со членот 45 ставот 2 од Конвенцијата и Правилото 74 ставот 2 од 
Деловникот на Судот, издвоеното мислење на судијата М.Лазарова - Трајковска е 
приложено кон оваа пресуда.  

 
P.L.  

C.W.
 
 

ИЗДВОЕНО МИСЛЕЊЕ НА СУДИЈАТА  ЛАЗАРОВА - ТРАЈКОВСКА 
 

Јас, длабоко не се согласувам со мнозинството на моите колеги, при 
прогласувањето на предметот за допуштен и наоѓањето на повредата на членот 
11. Моето издвоено мислење се темели на две главни забелешки: првата е 
формална, и има врска со исцрпувањето на домашните правни средства; втората 
е контрааргумент во врска со интерпретацијата на целите и активностите на 
„Здружението на граѓани Радко“.  
 
Мнозинството во Советот прифати дека овој предмет се однесува на 
распуштањето на Здружението засновано на Одлуката на Уставниот суд од 21. 3. 
2001 година која ги прогласила Статуот и Програмата на Здружението за 
неуставни.  
 
Од фактите на овој предмет, јасно е дека распуштањето на Здружението е 
резултат на конечната одлука на Апелациониот суд Битола од 11. 2. 2002 година 
кога решението на Основниот суд Охрид од 16. 1. 2002 година било потврдено. 
Тоа значи дека Здружението било избришано десет месеци по Одлуката на 
Уставниот суд и седум месеци откако жалбата била доставена до Европскиот суд 
за човекови права (на 30. 7. 2001 година). Мнозинството од моите колеги го 
игнорираше фактот дека во времето на поднесувањето на жалбата, Здружението 
сè уште било регистрирано и активно и дека распуштањето на Здружението се 
случило дури седум месеци по поднесувањето на жалбата. Во тие околности 
неприфатлив е основот за повреда на членот 11. 
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По донесување на Одлуката на Апелациониот суд Битола, жалителите го 
имале на располагање правното средство за заштита на човековите права и 
слободи, коешто тие не го искористиле, туку наместо тоа поднеле жалба пред 
Европскиот суд за човекови права. Жалителите не поднеле барање за заштита 
пред Уставниот суд, пропишано домашно правно средство со членот 110 § 3 од 
Уставот на Република Македонија. На тој начин, игнорирајќи ги домашните 
правни средства и неискористувајќи ги, жалителите одлучиле директно да 
аплицираат пред Европскиот суд за човекови права, пред воопшто 
Здружението да биде избришано. На мислење сум дека во овој предмет 
уставното барање било единствено и екстремно важно ефективно домашно 
правно средство по однос на членовите 11 и 10 од Конвенцијата. Заради тоа, 
домашните судови не биле во можност да се произнесат по барањата на 
жалителите кои биле поднесени пред Европскиот суд за човекови права.  
 
Членот 35 од Европската конвенција за човекови права утврдува:  
 

„1. Судот може да разгледа едно барање само откако ќе бидат исцрпени сите 
домашни правни лекови, во согласност со општоприфатените правила на 
меѓународното право и доколку тоа барање го добие во рок од шест месеци од 
донесувањето на конечната одлука.”  

 
Која е идејата која стои зад одредбите на членот 35? Да ги обврзе жалителите 
да ги користат расположивите домашни правни средства во рамки на јасно 
пропишаниот период (шест месеци од датумот на донесување на конечната 
одлука). Во предметот Nielsen Комисијата била јасна по овој основ, утврдувајќи 
дека „тужената држава најнапред мора да има можност со свои сопствени 
средства во рамки на домашниот правен систем да ги разгледа грешките 
наводно сторени спрема поединецот” (Nielsen v. Denmark, no. 343/57, одлука на 
Комисијата oд 2. 9. 1959 година, Годишник 2, p. 438). Овој пристап на 
Комисијата бил прифатен и натаму надграден од страна на Судот каде што 
цврсто е утврдено (види Azinas v. Cyprus [GC], no. 56679/00, став 38, ECHR 
2004 -III) следното гледиште:  

 
„Предмет на правилото за исцрпување на домашните правни средства, е да им 
се дозволи на националните власти (пред сè на судските) да се произнесат по 
наводните повреди на правата од Конвенцијата и кога тоа е соодветно, да им 
овозможи надоместок пред наводите да бидат доставени до Судот.”  

 
Мојата втора грижа се однесува на пристапот спрема одлуката на Уставниот 
суд. Одлуката на тој суд е поврзана само со уставноста на двата правни акта на 
Здружението, а оваа одлука е пропишана со закон. Членот 4 од Законот гласи 
„Програмите и дејствувањето на здруженијата на граѓани и фондациите не 
можат да бидат насочени кон: насилно уривање на уставниот поредок на 
Републиката, поттикнување или повикување на воена агресија;..- разгорување 
на национална, расна или верска омраза или нетрпеливост.”  
 
Уставот во својот член 20 ставот 3 утврдува: „Програмите и дејствувањето на 
здруженијата на граѓаните и политичките партии не можат да бидат насочени 
кон насилно уривање на уставниот поредок на Републиката и кон поттикнување 
или повикување на воена агресија или разгорување на национална, расна или 
верска омраза или нетрпеливост.“  
 
Во Одлуката на Уставниот суд, главен аргумент е дека Статутот и програмата 
на Здружението „експлицитно поттикнуваат и повикуваат на национална омраза 
и нетрпеливост и како такви се третираат како определби и активности кои 
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објективно значат насоченост кон она што е забрането со Уставот”. Судот 
одлучил дека негирањето на постоењето на македонската нација (главна цел 
на Здружението) викајќи го својот народ како Славомакедонци од бугарско 
потекло било сериозна и низ историјата употребувана основа за насилство и 
национална нетрпеливост. Во тој поглед Уставниот суд ја играл улогата на 
заштитник на Уставот и демократијата во демократско општество и за заштита 
на правата и слободите на останатите. Логиката е дека никому не може да се 
дозволи да ја злоупотребува слободата на здружување, со цел, да промовира 
идеи за непочитување и дискриминација на правата на останатите.  
 
Жалителите биле регистрирани и биле во можност да ја спроведуваат 
слободата на здружување. При спроведувањето на својата слобода на 
здружување, било утврдено дека преку нивните активности тие провоцирале 
насилно однесување и непочитување на човековите права на другите граѓани. 
Уставниот суд пресудил дека основите на таквото однесување се утврдени во 
Програмата и Статутот на Здружението.  
 
Јас ја гледам оваа пресуда како легитимна и во склад со Уставот на 
Републиката, и во склад со судската практика на Европскиот суд за човекови 
права. Почнувајќи од Handyside v. the United Kingdom (7 December 1976, § 49, 
Series A no. 24) овој Суд, веќе, како и во многу други случаи, утврдил дека 
правото на слобода за мирно собирање и здружување е „применливо не само 
за информации или идеи кои се општоприфатени или се сметаат за 
ненавредлива или рамнодушна, туку, исто така, и за онаа која ја повредува, 
шокира или вознемирува државата или кој било друг сегмент од популацијата”. 
Сепак, овој широк и отворен пристап не го покрива говорот на омразата кој е 
навредлив за останатите, или, пак, поттикнува насилство. Навистина е тешко 
да се прифати дека политиката на Здружението за негирање на националниот 
идентитет на луѓето во сопствената држава е во склад со Конвенцијата и 
вредностите на демократското општество.  
 
Слободата на здружување не е апсолутна. Членот 11 не ја лишува државата од 
моќта да ги штити институциите и лицата од здруженија кои низ своите 
активности или намери (било да се експлицитно или имплицитно декларирани 
во нивните програми) ги загрозуваат институциите на државата или правата и 
слободите на останатите. Судот во Gorzelik and Others v. Poland (no. 44158/98, 
ставот 65, 20 December 2001) го изрекол следното:  

„Жалителите лесно ќе можеле да ги отстранат двојбите изразени од властите, 
особено со едноставна промена на името на Здружението и со жртвување или, 
едноставно, дополнување на еден член од меморандумот за здружување.....Тие 
алтернативи, според гледиштето на Судот, не би имале штетни последици за 
постоењето на Унијата како здружение и не би ги спречувало своите членови од 
постигнување на целите кои тие самите си ги утврдиле.”  

Големиот совет дополнително дошол до истиот заклучок како и Советот во тој 
предмет. 
 
Во овој конкретен предмет, националните власти утврдиле дека постоело 
„неопходна општествена потреба“ од јавен интерес да се изречат рестрикциите. 
Резонот на Одлуката на Уставниот суд се водел од фактот дека не би биле 
изречени рестрикциите за спроведување на правото за слободно и мирно 
здружување со другите, освен ако тие не биле пропишани со закон и не биле 
неопходни во демократско општетство во интерес на националната безбедност 
или јавната сигурност, за спречување на безредие или кривично дело, за 
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заштита на здравјето и моралот или за заштита на правата и слободите на 
другите  
 
Во конкретниов случај неопходната општествена потреба била да се заштити 
правото на членовите на Здружението за слободно изразување и здружување, 
истовремено заштитувајќи го правото на мнозинството од граѓаните на 
Република Македонија слободно да ги уживаат нивните човекови права за 
самоидентификација како македонска нација. Уставниот суд правно резонирал 
дека Статутот и Програмата, применети во практика, значеле и биле разбрани 
како негирање на уставната одредба дека државата Република Македонија е 
конституирана како национална држава на македонскиот народ.  
 
Негирањето на овој историски факт се движи наспроти аргументите на Судот 
изградени во предметот Gorzelic v. Poland (цитиран понапред, § 66), каде го 
утврдил следното:  

„Судот, исто така, би укажал дека плурализмот и демократијата, по природата на 
нештата, се засновани на компромис, кој бара различни отстапки на поединците и 
групите на поединци. Овие вторите, понекогаш мора да бидат спремни на 
ограничување на своите права заради обезбедување на поголема стабилност на 
земјата во целина.” 

Во светлото на таа пресуда, по свое убедување ја прифаќам како легитимна и 
во склад со Конвенцијата, Одлуката на Уставниот суд на Република Македонија 
да ги интерпретира Програмата и Статутот на Здружението Радко како основа 
на национална нетрпеливост и омраза, и заради тоа да ги декларира како 
неуставни. Жалителите ги злоупотребиле правата за слободно здружување и 
собирање спротивно на текстот и духот на Уставот и Конвенцијата. Заради тоа 
вмешувањето на Уставниот суд било неопходно во демократско општетство во 
смисла на Конвенцијата.  
 
Од причините прикажани понапред, кои ги потврдуваат моите две главни грижи, 
мое мислење е дека жалбата бр. 74651/01, Здружение на граѓани Радко и 
Паунковски против Република Македонија требаше да биде прогласена за 
недопуштена.  
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Во случајот Петковски и други против Република Македонија, Европскиот 
суд за човекови права (петти оддел), заседавајќи во совет составен од: 
 
Peer Lorenzen, претседател, 
Rait Maruste, 
Karel Jungwiert 
RenateJaeger, 
Isabelle Berro-Lefèvre, 
Мирјана Лазарова -Трајковска, 
Zdravka Kalaydjieva, судии 
и Claudia Westerdiek, секретар на одделот, 
 
Расправајќи на затворена седница на 2. 12. 2008 година, 
 
Ја донесоа следнава пресуда,  
 
 
ПОСТАПКА 
 
1. Случајот започнува со жалба бр. 27736/03 против Република Македонија, 
поднесена во Судот во согласност со членот 34 од Конвенцијата за заштита на 
човековите права и основни слободи („Конвенцијата“) од страна на шест 
македонски државјани, г. Цветко Ристески („прв жалител“), г. Стојан Аврамоски 
(„втор жалител“), г-ѓа Доста Симоноска („трет жалител“) и од г. Крсте Петкоски, 
г. Благоја Климоски и г. Ристо Колески („останатите жалители“), 
последователно. Со писмо од 25. 8. 2006 година, судот беше информиран дека 
првиот жалител починал на 25. 12. 2005 година, исто како и вториот жалител, 
на 9. 4. 2006 година. 
 
2. Жалителите беа застапувани од страна на М.Попески, адвокат кој работи во 
Охрид. Македонската влада („Владата“) беше застапувана од нејзиниот агент, 
г-ѓа Р. Лазареска - Геровска. 
 
3. Жалителите навеле, особено, дека им било оневозможено правото на 
пристап до судот како и дека постапката била неразумно долга. 
 
4. На 4. 9. 2006 година судот одлучи да ја комуницира жалбата до Владата. 
Судот, исто така, одлучи да ја испита основаноста на жалбата истовремено со 
нејзината допуштеност. (Членот 29 ставот 3). 
 
 
ФАКТИ 
 
I. ОКОЛНОСТИ НА СЛУЧАЈОТ 
 
5. На 11. 9. 1989 година жалителите, со исклучок на третиот жалител, поднеле 
тужба до тогашниот Основен суд на здружен труд Битола барајќи поништување 
на одлуката („одлуката од 1989 година) за Земјоделската задруга Рашанец 
(„задругата“), со датум 26. 8. 1898 година, за нејзино трансформирање во 
општествено претпријатие („претпријатието“). Тие тврделе дека одлуката од 
1989 година била донесена без потребниот број на гласови од членовите на 
задругата и работниците. Тие, исто така, останале при тоа дека интересите на 
членовите на задругата не биле земени предвид кога се усвојувала одлуката од 
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1989 година, а која имала директен ефект врз имотот на задругата. Жалителите 
тврделе дека се членови и основачи на задругата. Дејствието се чини дека 
било обид од страна на жалителите да го возобноват нивниот статус на 
членови во задругата, кон која и придонеле. 
 
6. На 5. 2. 1991 година, Основниот суд на здружен труд Битола ги одбил 
барањата на жалителите со оглед на тоа што задругата престанала да постои 
откако одлуката од 1989 година, била запишана во судскиот регистар. 
 
7. На 30. 1. 1992 година, тогашниот Стопански суд на Македонија ја уважил 
жалбата на жалителите и ја укинал одлуката на понискиот суд. 
 
8. На 4. 3. 1993 година, тогашниот Окружен стопански суд Битола го уважил 
барањето на жалителите и ја поништил одлуката од 1989 година. Тој утврдил 
дека по одлуката од 1989 година, на 21. 9. 1989 година, претпријатието се 
припоило кон Акционерското друштво Билјана („компанијата“). Судот нашол 
дека претпријатието било правен следбеник на задругата и дека соодветно ги 
преземало неговите права и обврски. Со оглед на тоа што компанијата двапати 
земала учество во постапката, судот заклучи дека тие ја претпоставиле својата 
позиција на тужена странка како правен следбеник на претпријатието. На крајот 
одлучил дека одлуката од 1989 година била донесена без потребниот број на 
гласови. 
  
9. На 7. 7. 1993 година Стопанскиот суд на Македонија ги уважил жалбите на 
двете страни и ја укинал горенаведената одлука. Тој нашол дека понискиот суд 
погрешил при утврдувањето на фактичката состојба по однос на статусот на 
задругата. Заклучил дека постапката требала да биде запрена доколку 
задругата престанала да постои, сè додека неговиот правен следбеник не би 
бил во можност да го преземе спорот. 
 
10. На 23. 2. 1994 година Окружниот стопански суд Битола се прогласил за 
ненадлежен да одлучува по случајот. Тој нашол дека поради природата на 
спорот Општинскиот суд Охрид бил надлежен да одлучува по случајот. 
 
11. На 20. 5. 1994 година, Стопанскиот суд на Македонија ја укинал одлуката на 
понискиот суд и го вратил предметот на повторно одлучување. Тој нашол дека 
Окружниот стопански суд Битола бил надлежен ratione materiae да одлучува по 
случајот. Според повисокиот суд, спорната работа во случајот била промената 
на статусот на задругата (статусен спор). 
 
12. На 24. 6. 1994 година Окружниот стопански суд Битола ја запрел постапката 
како резултат на фактот што задругата престанала да постои на 29. 1. 1992 
година. Било одлучено дека постапката ќе биде запрена додека правниот 
наследник на задругата не го преземе спорот. 
 
13. На 29. 8. 1994 година, Стопанскиот суд на Македонија ја отфрлил жалбата 
на жалителите и ја потврдил одлуката на понискиот суд. 
 
14. На 29. 6. 1995 година, жалителите побарале од судот да ја обнови 
постапката против компанијата, како правен следбеник на задругата. 
Постапката продолжила против компанијата. 
 
15. На 15. 9. 1997 година, охридскиот Основен суд го прифатил барањето на 
жалителите и ја поништил одлуката од 1989 година, со оглед на тоа што истата 
не била усвоена во согласност со законите кои важеле во тој период (Закон за 
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здружување на земјоделците). Судот не го прифатил аргументот на 
компанијата дека жалителите немале својство да реагираат, затоа што, според 
судскиот регистар, тие биле членови и основачи на задругата. Судот утврдил 
дека оспорената одлука била усвоена без притоа да се слушне ниту еден од 
членовите на задругата. Судот ја поништил одлуката од 1989 година, наоѓајќи 
дека истата послужила како законска основа за пренос и трансформација на 
имотот на задругата во претпријатие со општествена сопственост. 
 
16. На 11. 9. 1998 година, Апелациониот суд Битола ја укинал одлуката на 
понискиот суд и го вратил предметот на повторно одлучување. Судот нашол 
дека понискиот суд погрешно ја утврдил фактичката состојба во врска со, inter 
alia, следниве прашања: статусот на жалителите како членови/основачи на 
задругата, деловните активностите на задругата и надлежниот орган за 
донесување на обжалената одлука. Судот, исто така, му дал упатства на 
понискиот суд да ги изведе доказите од странките. 
 
17. Пред првостепениот суд биле закажани три расправи. На 5. 2. 1999 година, 
првостепениот суд уште еднаш го уважил барањето на жалителите и ја 
поништил одлуката од 1989 година. Судот утврдил дека компанијата е правен 
следбеник на задругата и оттука има правна способност да дејствува во 
постапката, дека задругата работела во сферата на земјоделството и дека 
придонесот на жалителите кон имотот на задругата бил од мала вредност.... 
 
18. На 7. 12. 1999 година, Апелациониот суд Битола ја поништил одлуката на 
понискиот суд и го одбил барањето на жалителите. Судот се прогласил за 
ненадлежен ratione materiae (апсолутно ненадлежен) да одлучува по случајот. 
Потпирајќи се на членовите 30 и 32 од Законот за судовите од 1995 година, 
судот нашол дека „судовите имаат надлежност да одлучуваат за законитоста 
на поединечните одлуки во управните и сметководствените спорови“. Судот 
заклучил дека тие „немаат надлежност да одлучуваат по спорови како во 
конкретниот случај“. 
 
19. На 14. 2. 2000 година жалителите поднеле ревизија до Врховниот суд. Тие 
се жалеле дека понискиот суд не изнел причини за своето прогласување за 
ненадлежен да донесе одлука десет години по иницирањето на постапката. 
Понатаму, судот не индицирал кој орган би бил надлежен да одлучува по 
предметот. 
 
20. На 20. 11. 2002 година Врховниот суд ја отфрлил ревизијата на жалителите, 
утврдувајќи inter alia, дека „...кога судот се прогласува за ненадлежен да одлучи 
по случајот, и наместо тоа номинира друг орган, тој мора да се прогласи за 
ненадлежен, да ги поништи сите дејствија преземени во текот на постапката и 
да го одбие барањето. Односниот случај се однесува на барање за 
поништување на одлука на Советот на земјоделската задруга да се 
реструктуира себеси како препријатие во општествена сопственост, Оттука, не 
постои законска основа за бараната ревизија...“ 
 
21. На 19. 2. 2003 година одлуката им била доставена на жалителите. 
 
 
II РЕЛЕВАНТНО ДОМАШНО ЗАКОНОДАВСТВО 
 
22. Според членот 32 од Законот за судови од 1995 година, судовите од прв 
степен се надлежни, inter alia, да одлучуваат по сопственички и други спорови 
од граѓанското право, во кои странки во постапката се претпријатија и други 
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правни субјекти, спорови поврзани со статусни промени (поделба, спојување, 
аквизиција и организација) како и законитоста на поеднинечни одлуки во 
управните и сметководствените спорови.  
 
23. Членот 111 ставот 1 од законот пропишува inter alia дека Стопанскиот суд на 
Македонија и окружните стопански судови ќе престанат да постојат од 30. 7. 
1996 година. 
 
24. Во согласност со членот 116 ставот 1 од Законот, судовите од прв степен и 
апелационите судови кои биле месно и стварно надлежни, ги презеле 
предметите кои биле во тек, меѓу другото, од окружните стопански судови на 
30. 7. 1996 година. 
 
25. Законот за задругите од 1990 година вклучувал одредби кои се однесуваат 
на основањето, управувањето и згаснувањето на задругите, како и прашања 
поврзани со нивниот имот. 
 
26. Во јули 2002 година, бил усвоен нов Закон за задругите со кој бил заменет 
Законот за задругите од 1990 година. 
 
 
ЗАКОН  
 
I. НАВОДНА ПОВРЕДА НА ЧЛЕНОТ 6 ОД КОНВЕНЦИЈАТА 
 
27. Жалителите се жалеле по основ на членот 6 од Конвенцијата дека им бил 
оневозможен пристап до судот со оглед на тоа што нивното барање останало 
неодлучено во поглед на основаноста поради наводниот недостаток на 
надлежност кај домашните судови да одлучат по случајот. Тие, исто така, се 
жалеле и на прекумерната должина на постапката. Членот 6 од Конвенцијата, 
во делот кој е релевантен, пропишува: 
 

„Во оpреdелувањеtо на неgовиtе gраѓансkи pрава и обврсkи....сеkој има 
pраво на фер...суdење во разумен роk...оd сtрана на...tрибунал...“ 

 
 
A. ДОПУШТЕНОСТ 
 
 
1. Pо оdнос на pрвиоt и вtориоt жалиtел 
 
1. Судот забележува на почетокот дека првиот жалител починал на 25. 12. 2005 
година, како и дека вториот жалител починал на 9. 4. 2006 година. Понатаму, 
забележува дека не било поднесено барање за продолжување на случајот од 
наследниците на овие жалители. Во овие околности, Судот заклучува дека 
повеќе не е оправдано да се продолжи со испитување на жалбата во делот кој 
се однесувал на првиот и вториот жалител со смисла на членот 37 ставот 1 (в) 
од Конвенцијата. Понатаму, Судот не наоѓа причина од општа природа, како 
што е дефинирано во членот 37 ставот 1 in fine, која бара испитување на овој 
дел од жалбата во согласност со овој член. Оттука, одлучи да ја одбие жалбата 
од листата на случаи во делот кој се однесува на првиот и вториот жалител 
(виdи Erol Direkçi и Ergül Direkçi v. Turkey (оdл.), бр. 47826/99, 31. 3. 2005 
година). 
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2. Pо оdнос на tреtиоt жалиtел 
 
2. Владата изјави дека третиот жалител не можел да тврди дека е жртва на 
обжалените повреди со оглед на тоа што нема докази дека таа на кој било 
начин била погодена од одлуките кои се во прашање. 
 
3. Жалителите не го изразиле своето мислење по ова прашање. 
 
4. Судот забележува дека според членот 34 од Конвенцијата може да прими 
жалби од поединци и други „кои тврдат дека се жртви на повреда од страна на 
една од високите договорни страни на правата поместени во Конвенцијата и 
протоколите“ За да тврди дека е жртва на повреда, лицето мора 
директно да биде погодено од оспорената мерка (Amuur v. France, пресуда од 
25. 6. 1996 година, Извешtаи за pресуdи и оdлуkи 1996-III, стр. 846, § 36, и 
Buckley v. the United Kingdom, пресуда од 25 September 1996, Извешtаи 1996 -
IV, стр. 128, стр. 846, ставови 56-59). 
 
5. Во односниот случај, Судот смета дека третиот жалител не може да се смета 
дека има locus standi да се жали во постапката со оглед на тоа што не постои 
доказ дека била странка во постапката (види Bocvarska and Kupev v. Republic of 
Macedonia (dec.), no. 27865/02, 6. 11. 2007 година). 
 
6. Следи дека жалбата на третиот жалител не е компатибилна ratione personae 
со одредбите на Конвенцијата во смисла на членот 35 ставот 3 и мора да биде 
одбиена во согласност со членот 35 ставот 4. 
 
3. Pо оdнос на осtанаtиtе жалиtели 
 
7. Владата не вложи ниеден приговор по однос на допуштеноста на жалбите на 
останатите жалители. 
 
8. Судот смета дека жалбените наводи не се очигледно неосновани во смисла 
на членот 35 ставот 3 од Конвенцијата. Понатаму, Судот наоѓа дека истите не 
се недопуштени по ниеден друг основ. Оттука, тие мора да бидат прогласени за 
допуштени. 
 
Б. ОСНОВАНОСТ 
 
1. Pоdнесоци на сtранkиtе 
 
9. Владата се произнесе дека барањето на жалителите, со оглед на тоа што 
било поднесено пред националните судови, не се однесувало на статусот на 
надлежниот орган кој бил доведен во прашање, туку на задружната сопственост 
како концепт, која повеќе не постоела во периодот кога Врховниот суд 
одлучувал по случајот. Владата прифаќа дека законот им го одрекува на 
жалителите нивното право на пристап до суд со оглед на тоа што истиот го 
исклучил правото на судска заштита на задружната сопственост. Сепак, тие 
останаа на тоа дека ова ограничување било оправдано со оглед на тоа што 
било со цел да ја забрза транзицијата и трансформацијата на 
социоекономскиот систем на државата во тој период и дека истиот бил 
пропорционален. 
 
10. Жалителите нагласија дека Владата потврдила дека Законот ги лишува од 
правото на пристап до судот во постапката, иако истата била во тек пред судот 
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шест години кога Законот стапил на сила. Тие спореле дека Врховниот суд 
изнел недоволно образложени причини за отфрлање на нивното барање, 
пропуштајќи да ја определи природата на спорот. Со оглед на тоа што истиот 
се однесувал на статусот на субјектот кој е во прашање, судовите, врз основа 
на членот 32 од Законот, имале надлежност да одлучат по нивното барање. 
 
11. Понатаму, тие го оспорија аргументот на Владата дека задружната 
сопственост повеќе не постоела. Владините тврдења дека Законот ја исклучува 
судската заштита на задружната сопственост нема никаква сила со оглед на 
тоа што Законот за задругите од 2002 година, вклучувал и одредби кои се 
однесуваат на тој имот. 
 
2. Оцена на Суdоt 
 
12. Судот потсетува дека „процесните гаранции утврдени со членот 6 на сите 
им го гарантираа правото кое било барање поврзано со нивните граѓански 
права и обврски да го изнесе пред суд или трибунал, на овој начин тоа е 
опфатено со „правото на суд“, од кое правото на пристап, односно правото за 
иницирање на постапки пред судовите во граѓански работи, претставува еден 
аспект“ (виdи Golder v. the United Kingdom, pресуdа оd 21. 2. 1975 gоdина, 
Серија A бр. 18, сtр. 13-18, §§ 28-36). Судот забележува дека Владата не 
спореше дека членот 6 од Конвенцијата не се применува на постапката, како и, 
забележувајќи дека нема укажување дека жалителите не биле членови на 
задругата која била трансформирана во претпријатие во општествена 
сопственост, наоѓа дека членот 6 се применува. 
 
13. Сепак, можноста да се истапи со случај пред судот, само по себе не ги 
задоволува сите барања на членот 6 ставот 1. Исто така, мора да се утврди 
дека степенот на дозволениот пристап според домашното законодавство е 
доволен да им гарантира на поединците „право на суд“ со оглед на владеењето 
на правото во едно демократско општество (виdи Ashingdane v. the United 
Kingdom, pресуdа оd 28. 5. 1985 gоdина, Серија A бр. 93, сtр. 24-25, § 57). 
Дотолку повеќе, членот 6 го гарантира правото на пристап до судот, кое не 
само што го вклучува правото на иницирање на постапка, туку, исто така, и 
правото на „одлучување“ на спорот од страна на судот. Како што е утврдено во 
практиката на Судот, би било илузорно доколку домашните правни системи на 
државите договорнички му дозволуваат на поединецот да иницира граѓанска 
постапка пред судот без да гарантира дека тој случај ќе биде решен со конечна 
одлука во судската постапка. Би било незамисливо членот 6 ставот 1 да ги 
опишува во детали процесните гаранции дадени на парничарите, во постапки 
кои се фер, јавни и експедитивни, без гаранција за конечно одлучување за 
странките по нивните граѓански спорови (Multiplex v. Croatia, бр. 58112/00, § § 44 
и 45, 10. 7. 2003 gоdина). 
 
14. Истовремено, „правото на суд“ од кое правото на пристапот до судот е само 
еден аспект, не е апсолутно, тоа е предмет на ограничувања имплицитно 
дозволени, со оглед на тоа што во самата природа е потребно регулирање на 
истото од страна на државата, која, пак, ужива одредени дискрециони маргини 
на процена во тој поглед. Сепак, овие ограничувања не можат да ги ограничат, 
ниту, пак, да го намалат пристапот на поединците на начин или во толкав обем 
што би била засегната суштината на правото (виdи Edificaciones March Gallego 
S.A., pресуdа циtирана pоgоре, сtр. 290, § 34). Дополнително, принципот на 
владеење на правото и поимот на правично судење опфатени со членот 6 го 
исклучуваат секое интервенирање од страна на законодавната власт во 
правораздавањето, создадено, со цел, да се влијае врз судското разрешување 
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на спорот (виdи Stran Greek Refineries and Stratis Andreadis v. Greece, pресуdа 
оd 9. 12. 1994 gоdина, Серија A бр. 301-B, § 49). 
 
15. Во односниот случај, судот забележува дека жалителите имале можност да 
поведат законска постапка и дека тие се откажале од истата со барањето од 
судовите да ја поништат одлуката од 1989 година, за трансформација на 
задругата како претпријатие со општествена сопственост. За време на 
постапката, домашните судови носеле различни одлуки, вклучувајќи ги и двете 
мериторни првостепени одлуки - од 15. 9. 1997 година и од 5. 2. 1999 година, 
кои се донесени по датумот на донесување на Законот за судовите од 1995 
година, и влегувањето во сила на Конвенцијата од страна на Република 
Македонија - во кои одлуки било прифатено барањето на жалителите. Оттука, 
жалителите не само што го уживале правото на поведување на постапка, туку 
во повеќе инстанци, домашните судови ја прифатиле надлежноста да го 
испитаат нивното барање и по однос на основаноста. Врховниот суд, со носење 
на конечната одлука во случајот, го прифатил ставот на пониските судови дека 
одлуката на задругата од 1989 година, не може да биде оспорена пред 
судовите. 
 
16. Судот го забележува спорењето на Владата по однос на тоа дека одлуките 
на домашните судови кои ги одбивале барањата на жалителите биле 
засновани на Законот за судови од 1995 година, со кој е отстранета судската 
заштита за имотот кој им припаѓал на задругите. Тие прифаќаат дека Законот 
за судови им го негира правото на жалителите за пристап до судот со оглед на 
тоа што тие барале права по однос на тој вид на сопственост. 
 
17. Оттука следи дека на сметка на Владата, од донесувањето на Законот за 
судови во 1995 година, постапувањето на жалителите било осудено на неуспех 
заради симнувањето на судската заштита од овој вид на имоти. 
 
18. Затоа, прашањето е дали овој вид на негирање на пристап до судот по пат 
на законодавни измени е во склад со членот 6 од Конвенцијата. Владата изјави 
дека законското исклучување од надлежноста на судот за решавање на 
случајот на жалителите и послужило на транзицијата кон пазарна економија. 
Сепак, Судот забележува дека тие не понудиле ниедна причина зошто било 
потребно да се отстрани заштитата од тој одреден вид на имот поврзан со 
барањата на жалителите. Домашните судови кои постапувале во предметот на 
жалителите само се осврнале на управните и сметководствените спорови, 
изјавувајќи дека тие потпаѓаат под нивна јурисдикција. Дополнително, ниту 
судовите ниту Владата не дале никакви сугестии дека жалителите можеле да ги 
остварат правата кои се обидувале да си ги заштитат на некој друг начин, на 
пример, преку посочување на некој друг орган кој би бил надлежен да одлучува 
по случаите. Конечно, треба да се забележи дека барањето на жалителите 
било одбиено седум години по влегувањето во сила на законот. Во овој 
контекст, судот не наоѓа објаснување зошто им било потребно толку време на 
судовите да донесат таква одлука. 
 
19. Судот заклучува дека, под претпоставка дека одбивањето на судот да се 
занимава со случајот на жалителите е засновано на членот 32 од Законот за 
судови од 1995 година, како што тврди Владата, до Судот не се доставени 
причини кои го оправдуваат вмешувањето во согласност со таа одредба, во 
правото на пристап до суд за преостанатите жалители. 
 
20. Од овие причини, тука има повреда на правото на пристап до суд на 
жалителите во смисла на членот 6 ставот 1 од Конвенцијата. 
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21. Што се однесува до должината на постапката, која не ја избегнува 
суштината, Судот смета дека истата мора да се земе како апсорбирана од 
претходниот жалбен навод (виdи mutatis mutandis Multiplex v. Croatia, бр. 
58112/00, сtавоt 58, 10. 7. 2003 година). 
 
 
II. ПРИМЕНА НА ЧЛЕНОТ 41 ОД КОНВЕНЦИЈАТА 
 
22. Членот 41 од Конвенцијата пропишува: „Ако Судот нашол дека има повреда 
на Конвенцијата или протоколите, и ако внатрешното право на засегнатата 
Висока договорна страна дозволува само делумна отштета, Судот, доколку е 
потребно, ќе додели правична отштета на оштетената страна“. 
 
A. ШТЕТА 
 
23. Жалителите побаруваа 1.500.000 евра по основ на материјална штета. Тие 
објасниле дека таа сума, според директорот кој ја раководел задругата до 1988 
година, би го надоместила сиот подвижен и неподвижен имот на задругата. 
Понатаму, тие барале 50.000 евра за нематеријална штета. 
  
24. Владата ги оспори овие барања како неосновани. Тие изјавија дека не 
постои причинска врска помеѓу наводната повреда и бараната материјална 
штета. Со ваквото барање, жалителите, всушност барале од Судот да се 
впушти во одлучување на нивниот случај онака како што тоа било изнесено 
пред националните судови. 
 
25. Судот забележува дека барањето на жалителите е поднесено во согласност 
со членот 6, а не членот 1 од Протоколот 1, и не утврди никаква причинска 
врска помеѓу најдената повреда и наводната материјална штета, оттука судот 
го одбива ова барање. Од друга страна, судот им доделува на останатите 
жалители заеднички сума од 10.000 евра, по основ на нематеријална штета. 
 
Б. ТРОШОЦИ 
 
26. Жалителите, исто така, побаруваа 10. 000 евра за трошоците кои ги имале 
пред домашните судови и пред Судот. Тие не доставија никаква документација 
во поддршка на ова барање. 
 
27. Владата го оспори ова барање како прекумерно и неосновано. 
 
28. Во согласност со практиката на Судот, жалителот има право на надоместок 
на своите трошоци само доколку биде докажано дека истите биле навистина и 
неопходно сторени и дека се разумни во обемот (виdи Kostovska v Republic of 
Macedonia, бр. 44353/02, § 62, 15. 6. 2006 gоdина). Судот посочува дека во 
согласност со членот 60 од Деловникот на Судот жалителот мора да поднесе 
специфициран трошковник за сите барања, заедно со целата релевантна 
придружна документација, со што доколку тоа пропушти да го стори, Советот 
може да го одбие барањето целосно или делумно.” 
 
29.Судот забележува дека преостанатите жалители не обезбедиле никакви 
придружни документи по однос на нивните адвокатски трошоци. Оттука, Судот 
не доделува надоместок по овој основ (виdи Parizov v. Republic of Macedonia, 
бр. 14258/03, § 72, 7. 2. 2008 gоdина). 
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В. ЗАТЕЗНА КАМАТА 
 
30. Судот смета дека е соодветно затезната камата да се заснова на најниската 
каматна стапка за позајмени средства на Европската централна банка, на која 
треба да се додадат три процентни поени 
 
 
ОД ОВИЕ ПРИЧИНИ СУДОТ ЕДНОГЛАСНО 
 
1. Ја pроgласи жалбата за недопуштена по однос на третиот жалител; 
 
2. Оdлучи dа ја оtфрли жалбата од својата листа на предмети по однос на 
првиот и вториот жалител; 
 
3. Ја pроgласи жалбата за допуштена по однос на преостанатите жалители; 
 
4. Смеtа дека има повреда на членот 6 ставот 1 од Конвенцијата по однос на 
правото на пристап до судот на преостанатите жалители; 
 
5. Смеtа дека жалбата според членот 6 ставот 1 по однос на должината на 
постапката е апсорбирана од претходниот жалбен навод; 
 
6. Смеtа 

(a) дека одговорната држава треба да им плати на преостанатите 
жалители заеднички, во рок од три месеци од датумот на кој пресудата 
ќе стане конечна во согласност со членот 44 ставот 2 од Конвенцијата, 
10.000 евра, плус која било такса која може да биде наплатлива, по 
основ на нематеријална штета, префрлена во националната валута на 
одговорната држава, по курс применлив на денот на исплатата. 

 
(б) дека од истекот на горенаведените три месеци до исплатата ќе се 
пресметува камата на горенаведените износи, по стапка еднаква на 
најниската стапка за позајмени средства на Европската централна 
банка, за периодот до исплатата на која треба да се додадат три 
процентни поени. 

 
7. Gо оtфрла остатокот од барањето на жалителот за правичен надоместок; 
 
 
Изготвено на англиски, и објавено на 8. 1. 2009 година, во согласност со членот 
77 ставовите 2 и 3 од Деловникот на Судот. 
 
 
Claudia Westerdiek                                                                              Peer Lorenzen 
      Секретар                                                                                        Претседател 
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Оваа pресуdа ќе сtане kонечна во соgласносt со условиtе pреdвиdени во 
членоt 44 сtавоt 2 оd Kонвенцијаtа. Исtаtа може dа биdе pреdмеt на 

реdаkцисkи измени. 
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Во случајот Трајче Стојановски против Република Македонија, Европскиот 
суд за човекови права (Петти оддел), заседавајќи во судски совет во состав: 
 
Peer Lorenzen, pреtсеdаtел, 
Renate Jaeger, 
Karel Jungwiert, 
Rait Maruste, 
Mark Villiger, 
Isabelle Berro-Lefèvre, 
Мирјана Лазарова-Трајковска, суdии, 
и Claudia Westerdiek, сеkреtар на оddелоt 
 
Расправајќи на затворена седница на 29. 9. 2009 година, 
 
Ја донесе следнава пресуда, усвоена на истиот датум: 
 
 
ПОСТАПКА 
 
1. Постапката е иницирана со жалба (бр. 1431/03) против Република 
Македонија поднесена до Судот во согласност со членот 34 од Конвенцијата за 
заштита на човековите права и основни слободи („Конвенцијата“) од страна на 
македонскиот државјанин, г. Трајче Стојановски (жалителот), на 18. 12. 2002 
година. 
 
2. Жалителот, кому му е дадена правна помош, беше застапуван од страна на 
Н.Гаразов, адвокат од Штип. Владата на Република Македонија (Владата) беше 
застапувана од страна на нејзиниот агент г-ѓа Р. Лазареска - Геровска. 
 
3. Жалителот тврдеше особено дека, неговото континуирано држење во 
психијатриската болница, повеќе не е оправдано во согласност со членот 5 
ставот 1(е) од Конвенцијата.  
 
4. Со одлука од 18. 9. 2008 година, Судот ја прогласил жалбата за допуштена. 
 
5. Жалителот и Владата, секој поединечно доставија дополнителни податоци. 
 
 
ФАКТИ 
 
ОКОЛНОСТИ НА СЛУЧАЈОТ 
 
а) Осуdаtа на жалиtелоt и неgовоtо смесtување во dушевна болница 
 
6. Жалителот е роден 1973 година и живее во Штип. 
 
7. На 10. 7. 1998 година Основниот суд во Штип (судечкиот суд) одредил мерка 
за безбедност против жалителот, кој бил глувонем, на неопределено време, „за 
задолжително психијатриско лекување и чување во здравствена установа од 
затворен тип“ заради предизвикување на „тешка телесна повреда“ и 
„загрозување со опасно орудие при тепачка или караница“. Судот утврдил дека 
на 23. 10. 1995 година настанал инцидент во судската зграда помеѓу г. И. татко 
на жалителот, и г. Д, кои како странки, тој ден биле повикани на расправа во 
Судот. Жалителот се вмешал во караницата и го соборил на земја г. Д. Притоа, 
г. Д. претрпел тешки телесни повреди и добил хематом на мозокот, заради што 
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како последица починал седум дена подоцна. Жалителот, исто така, го удрил и 
судијата неколкупати. Исто така, бил спречен во намерата да повреди и трето 
лице. Судот утврдил дека жалителот бил со „блага ментална ретардираност“ 
заради што го сметал за агресивен и опасен по јавноста, особено за селаните 
од коишто честопати бил навредуван. Биле изготвени две медицински 
вештачења од страна на тројца психијатри, кои потврдиле дека жалителот е 
душевно болен и дека има потреба од медицинско лекување во душевна 
болница. 
 
8. Налогот за задржување бил извршен веднаш. Жалителот бил сместен во 
Душевната болница „Негорци“ (во понатамошниот текст „болницата“) 
 
б)Pреtхоdно pреисpиtување на заdржувањеtо на жалиtелоt во болницаtа 
 
9. На 28. 10. 1999 година болницата барала од првостепениот суд да ја измени 
мерката за безбедност и да го ослободи жалителот под услов да продолжи со 
задолжително лекување на слобода. Болницата го засновала своето барање на 
доброто однесување на жалителот изминатиот период, добрите односи кои тој 
ги воспоставил со персоналот и другите пациенти и отсуството на псхички и 
нервни нарушувања откако тој е задржан во болницата. Болницата забележала 
дека станува збор за душевна заостанатост, што е трајна состојба и не може да 
се третира како болест. Јавниот обвинител го поддржал барањето на 
болницата. 
 
10. Во поднесок од 16. 6. 2000 година, сестрата на жалителот барала судот да 
одлучи по барањето на болницата. Петиција, потпишана од над 70 селани, во 
која укажувале дека жалителот никогаш не бил опасен, и дека тој бил прифатен 
во селото, била приложена кон нејзиното барање. 
 
11. Судечкиот суд, во својата одлука потврдена по жалба, го одбил барањето 
на болницата, врз основа на известување од полицијата, според кое жалителот 
неколку пати своеволно ја напуштал болницата и го посетувал селото, што од 
страна на селаните било сметано за закана и опасност. Полицијата, исто така, 
се осврнала на инцидентот од 1. 1. 2001 година, во кој бил вмешан жалителот и 
синот на г. Д. Со судска одлука од 11. 2. 2002 година, потврдена и по жалба, 
синот на г. Д. бил ослободен од обвинението за предизвикување на тешки 
телесни повреди врз жалителот, бидејќи постапувал во самоодбрана. Судот, 
исто така, се осврнал на друга петиција потпишана од мноштво соселани, која, 
наводно, била приклучена кон известувањето. 
 
2. Предметните постапки (преиспитувањето од 2003 година) 
 
12. На 3. 4. болницата доставила до судечкиот суд нов предлог за измена на 
условеното ослободување на жалителот, кое било засновано на основи слични 
со оние од претходниот предлог: добри односи со персоналот и другите 
пациенти, ненарушување на редот, блага терапија со лекарства. Предлогот бил 
даден со утврдена цел, за побрзо и поефикасно ресоцијализирање и 
реинтегрирање на жалителот. Жалителот бил префрлен во отворено 
одделение на болницата. Јавниот обвинител го поддржал предлогот на 
болницата. 
 
13. Во поднесок од 25. 4. 2003 година, жалителот, застапуван од г. Гаразов, го 
известил судот дека неговиот татко има намера да го промени живеалиштето и 
дека заради тоа некаде купил и стан. 
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14. На 24. 9. 2003 година судечкиот суд побарал полицијата да изврши 
испитување на околноста дали жалителот предизвикал проблеми за време на 
неговиот престој во селото, и дали претставувал закана за другите жители.  
 
15. На 20. 11. 2003 година судечкиот суд го одбил предлогот на болницата, 
темелејќи се на полицискиот извештај од 13. 10. 2003 година, каде било 
утврдено inter alia, дека :  

„жалиtелоt во pовеќе навраtи ја има наpушtено болницаtа и се враtил 
kај неgовиоt tаtkо....pослеdен pаt во авgусt 2003 gоdина...pо неgовоtо 
pрисtиgнување во селоtо, tој заpочнал dа извиkува неkои нејасни 
зборови.....иаkо tој бил забележан оd селаниtе, немало наpаdи или 
исpаdи наd dруgи лица....за времеtраењеtо на неgовиоt чеtириdневен 
pресtој во селоtо, tој сеkоgаш бил со tаtkо му. Неgовоtо pрисусtво во 
селоtо gи заpлашило, особено неgовиtе неpосреdни сосеdи, kои 
pреземале мерkи за самозашtиtа, заkлучувајќи gи своиtе dомови и 
сtавајќи pречkи оdнаtре. Мноgу жиtели реkле dеkа жалиtелоt е pоd 
силно pсихолошkо влијание на неgовиоt tаtkо, kој kоgа е pијан, чесtо gо 
pровоцира Tрајче kажувајќи му лаgи за смрttа на неgоваtа мајkа, pораdи 
шtо Tрајче сtанува аgресивен kон pосочениtе лица. Kај месноtо 
население сè ушtе pосtои сtрав оd аgресивносtа на Tрајче.......“ 

 
16. На 6. 1. 2004 година жалителот ја напуштил болницата без надзор и 
останал надвор доста време сè до 8.6. 2004 година, кога полицијата го вратила.  
 
17. На 9. 2. 2004 година, жалителот ја обжалил судската одлука бидејќи тој не ја 
засновал својата одлука на релевантните факти, тврдејќи дека вештиот наод на 
болницата и одговорните медицински лица кои се грижеле за него, се 
единствениот релевантен доказ за судот. Тој тврдел дека во случај на 
сомневање во валидноста на болничкото мислење, судот требал да набави 
дополнително медицинско мислење. Во поднесокот од 31. 3. 2004 година ЈО ја 
поддржало жалбата на жалителот и неговото барање предметот да биде 
вратен на повторно разгледување 
 
18. На 13. 4. 2004 година Апелациониот суд Штип ја одбил жалбата и утврдил 
дека е ирелевантен предлогот на болницата, бидејќи тој не го обврзува судот. 
Тој одлучил дека врз основа на резултатите од медицинскиот третман, бил 
слободен да одлучи дали жалителот бил во состојба да биде ослободен од 
болницата и да биде лекуван на слобода. На крајот, судот заклучил дека 
жалителот самоволно ја напуштал болницата неколкупати и дека претставува 
опасност за околината. Заради тоа прерано е да се смета дека тој е во состојба 
да биде ослободен. 
 
19. Нема понатамошни годишни барања за преоцена на мерката сè до 
најновиот предлог на болницата од 7.11. 2008 година (види точка 21 подолу).  
  
3. Тековна состојба на жалителот 
 
20. Од 14. 2. 2007 година жалителот е сместен во полуотворено одделение на 
болницата, каде е одговорен за одржување и за хигиената на двориштето. Тој 
не може да ја напушти болницата своеволно, освен ако нема одобрение од 
доктор. Неговото последно неовластено заминување од болницата датира од 
11. 9. 2007 година. Полицијата го вратила за тринаесет дена. По тој инцидент, 
била донесена одлука да му се дозволи да ја напушта болницата. Помеѓу 
октомври 2007 година и септември 2008 година, жалителот бил надвор во 
четири наврати, секојпат не повеќе од еден месец. Во текот на тоа 
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таканаречено „тераписко пробно отсуство“ жалителот ја примал пропишаната 
терапија и неговиот татко се грижел за него. Неговата здравствена состојба 
била стабилна и не барала посебен надзор. 
 
21. На 7. 11. 2008 година болницата неуспешно побарала измена на мерката за 
задолжително психијатриско лекување со условно пуштање на жалителот, кое 
што сега било проследено и со одземање на деловната способност и 
назначување на старател. Ова второво било засновано на ставот на болницата 
дека неговиот татко не бил во состојба соодветно да се грижи за него. На 
јавниот претрес одржан на 27. 11. 2008 година, откако биле консултирани 
двајцата доктори од болницата и претставникот на Центарот за социјални 
грижи, судечкиот суд не нашол лице соодветно за да биде поставено за 
старател на жалителот, доколку тој би бил ослободен. Нема информации за 
тоа дали жалителот поднел жалба против ваквата одлука. 
  
 
II РЕЛЕВАНТНО ДОМАШНО ЗАКОНОДАВСТВО 
 
22. Релевантните одредби на Законот за кривична постапка гласат: 
 

Членоt 483 
 

Pо службена dолжносt или на pреdлоg оd зdравсtвенаtа усtанова или 
оd орgаноt за сtараtелсtво, а pо сослушување на јавниоt обвиниtел, 
суdоt шtо во pрв сtеpен изреkол мерkа на безбеdносt заdолжиtелно 
pсихијаtрисkо леkување и чување во зdравсtвена усtанова ќе ја заpре 
оваа мерkа и ќе оpреdели оtpушtање на сtориtелоt оd зdравсtвенаtа 
усtанова, аkо врз основа на мислењеtо на леkароt уtврdи dеkа 
pресtанала pоtребаtа оd леkување и чување на сtориtелоt во tаа 
усtанова, а може dа оpреdели неgово заdолжиtелно pсихијаtрисkо 
леkување на слобоdа. 

 
 
23. Релевантните одредби на Кривичниот закон гласат: 
 

Заdолжиtелно pсихијаtрисkо леkување и чување во зdравсtвена 
усtанова 

 
Членоt 63 

 
(1) На сtориtел kој сtорил kривично dело во сосtојба на 
неpресмеtливосt или биtно намалена pресмеtливосt, суdоt ќе му 
изрече заdолжиtелно pсихијаtрисkо леkување и чување во зdравсtвена 
усtанова, аkо уtврdи dеkа pораdи tаа сосtојба pовtорно може dа сtори 
kривично dело и dеkа за оtсtранување на оваа оpасносt pоtребно е 
неgово леkување и чување во tаkва усtанова.  

 
(2) Мерkаtа оd сtавоt 1 суdоt ќе ја заpре kоgа ќе уtврdи dеkа 
pресtанала pоtребаtа оd леkување и чување на сtориtелоt во 
зdравсtвена усtанова. 
........ 

 
(4) Суdоt ја pреисpиtува pоtребаtа оd леkување и чување на 
сtориtелоt во зdравсtвена усtанова сеkоја gоdина. Заdолжиtелно 
pсихијаtрисkо леkување на слобоdа 
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Членоt 64 

 
(1) На сtориtел kој сtорил kривично dело во сосtојба на 
неpресмеtливосt или биtно намалена pресмеtливосt, суdоt ќе му 
изрече заdолжиtелно pсихијаtрисkо леkување на слобоdа, аkо уtврdи 
dеkа pораdи tаkваtа сосtојба pовtорно може dа сtори kривично dело, а 
за оtсtранување на оваа оpасносt dоволно е неgово леkување на 
слобоdа. 

 
(2) Мерkаtа оd сtавоt 1 може dа му се изрече на неpресмеtлив сtориtел 
или сtориtел чија pресмеtливосt е биtно намалена сpрема kој е 
оpреdелено заdолжиtелно pсихијаtрисkо леkување и чување во 
зdравсtвена усtанова, kоgа суdоt врз основа на резулtаtиtе оd 
леkувањеtо ќе уtврdи dеkа веќе не е pоtребно неgово чување и 
леkување во зdравсtвена усtанова, tуkу само на Слобоdа.  

 
 
ПРАВО 
 
I. НАВОДНА ПОВРЕДА НА ЧЛЕНОТ 5 СТАВОТ 1 ОД КОНВЕНЦИЈАТА 
 
23. Жалителот се жалеше во согласност со членот 5 од Конвенцијата дека 
неговото континуирано држење во болницата, коешто е потврдено и со 
решението од 2003 година, е незаконско бидејќи судовите погрешно ги 
темелеле своите одлуки на полициските извештаи, наместо на ставовите на 
болницата, како единствен релевантен доказ по однос на неговата ментална 
состојба. Членот 5 ставот 1 од Конвенцијата, по однос на релевантните факти 
гласи: 
 

„1. Сеkој има pраво на слобоdа и сиgурносt. Ниkој не смее dа биdе 
лишен оd слобоdа, освен во заkонсkа pосtаpkа, во dолунавеdениtе 
случаи: 
............. 

 
(d) pриtвор со цел dа се сpречи ширењеtо на неkоја заразна болесt, на 
менtално оболени лица, алkохоличари, tоkсиkомани или сkиtници“ 

 
1. Pроизнесувања на сtранkиtе 
 
24. Жалителот спореше дека судовите не требале да ги игнорираат предлозите 
на болницата, бидејќи нивните одлуки биле засновани на резултатите од 
медицинскиот третман. Тој упати на едногласното мислење на докторите 
според кое неговиот ментален хендикеп не е резултат на болест или психоза, 
туку дека неговите недостатоци се трајни и не може ниту да се подобрат ниту 
да се излекуваат. Заради тоа неговиот понатамошен престој во болницата бил 
бесмислен. 
 
25. Владата се произнесе дека решението за негово задржување во болницата 
било донесено врз основа на двата лекарски извештаја кои ги потврдуваат 
неговите ментални проблеми. Тие спореа дека болницата не утврдила дека 
жалителот целосно закрепнал од неговата душевна болест, туку дека неговата 
здравствена состојба е подобрена. Понатаму, дека можниот ризик за повторно 
сторување на делото не можел да се утврди само врз основа на психијатриски 
набљудувања, туку дека, исто така, требале да се имаат предвид и 
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објективните манифестирања на односната личност. Во врска со тоа, барањето 
од судечкиот суд за полициски извештаи во врска со однесувањето на 
жалителот било сосем оправдано. Тие тврдеа дека домашните судови 
внимателно ги разгледувале извештаите на болницата, со цел, да го заштитат 
јавниот интерес, како и тие на жалителот. Во врска со тоа, тие се потпреле на 
причините од осудата на жалителот, инцидентот од 1. 1. 2001 година, и 
пропустот на болницата да го извести судот за неговото заминување од 
болницата. 
 
 
2. Оцена на Суdоt 
 
26. Судот забележува дека законитоста на задржувањето претпоставува 
најнапред усогласенот, пред сè, со домашното право, а, исто така, како што е 
утврдено со членот 18, и усогласеност со целите на ограничувањата дозволени 
со членот 5 од Конвенцијата (виdи Winterwerp v. the Netherlands, 24 October 
1979, сtавоt 39, Series A no. 33 and H.L. v. the United Kingdom, no. 45508/99, 
сtавовиtе 114 и 115, ECHR 2004-IX). Задржувањето на поединец е толку 
сериозна работа, што тоа е оправдано само ако, другите помалку тешки мерки 
биле земени предвид и притоа било оценето дека тие се недоволни за заштита 
на поединечниот или јавниот интерес, што може да наложува односната 
личност да биде задржана (виdи Witold Litwa v. Poland, no. 26629/95, сtавоt 78, 
ECHR 2000 - III). 
 
27. Во конкретниот предмет, Судот забележува дека решението за задржување 
било донесено на 10. 7. 1998 година, во светло на оцената на судечкиот суд 
дека жалителот бил непресметлива личност во времето кога го сторил делото 
за кое бил осуден. Дека психичката состојба на жалителот наложувала 
решение за негово задолжително задржување во болница, било утврдено од 
страна на две медицински мислења. Мерката била извршена на истиот ден, и 
оттогаш жалителот е сместен во болницата. 
 
28. Жалителот бил сместен на различни одделенија и бил третиран со 
различни терапии во склад со различното време. Но, тоа не се одразило на 
неговата способност да ја напушти болницата по негова сопствена волја (виdи, 
mutatis mutandis, Bollan v. the United Kingdom (dec.), no. 42117/98, 4 May 2000, во 
којашто Судот нашол дека воспоставување на порестриктивни мерки на 
задржување по однос на задржано лица е сметано само како модификација на 
условите за задржувањето). Дури и кога тој бегал, како што тоа го чинел многу 
пати, бил враќан назад од полицијата. Жалителот сè уште е во полуотвореното 
одделение на болницата, кое може да го напушти само со претходно 
одобрување на надлежното медицинско лице. Во овие околности, Судот е 
уверен во тоа дека задржувањето на жалителот ги исполнува критериумите за 
„лишување на слободата“ во смисла на членот 5 ставот 1(а) од Конвенцијата. 
 
29. Судот понатаму забележува дека решението за задржување следувало и 
зависело од осудата на жалителот од страна на надлежниот суд. Заради тоа 
нема никаков сомнеж дека лишувањето од слобода, иницијално, треба да се 
третира како „законско задржување“ во смисла на членот 5 ставот 1(а) од 
Конвенцијата. Сепак, фактите на предметот, а особено причините кои ги 
фаворизирале домашните судови во правец на континуираното држење на 
жалителот, ја доведува во прашање континуираната примена на потточката (а). 
Во врска со ова Судот смета дека, спротивно на владините аргументи, 
решението за преоцена на мерката од 2003 година, воопшто не се осврнала на 
осудата на жалителот од 1998 година, туку била насочена само кон неговата 
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душевна состојба по однос на јавниот интерес, доколку тој би бил ослободен. 
Судот смета дека од времето на преоцена на мерката во 2003 година, нема 
никаква причинска врска помеѓу осудата на жалителот и неговата осуда. 
Навистина, помеѓу страните не беше спорно дека законитоста на задржувањето 
на жалителот, потпаѓа под утврдувањето на основите од членот 5 ставот 1 (д) 
од Конвенцијата (виdи, mutatis mutandis, Johnson v. the United Kingdom, 24 
October 1997, сtавоt 58, Reports of Judgments and Decisions 1997 - VII). Заради 
тоа Судот мора да утврди дали биле исполнети барањата од членот 5 ставот 1 
(д). 
 
30. Судот потцрта минимум од три услови за законското задржување на 
поединецот врз основа на ментална болест од членот 5 ставот 1 (д) од 
Конвенцијата, притоа, мора да постојат релевантни докази дека постои 
ментална болест, која вистинска ментална болест мора да биде утврдена од 
страна на надлежните власти врз основа на објективни медицински наоди; 
менталната болест мора да биде од вид или степен што ќе наложува 
задолжително задржување; и валидноста на континуираното задржување мора 
да зависи од постоењето на таквото нарушување (болест) (виdи Winterwerp, 
cited above, § 39; Johnson, cited above, сtавоt 60 and Shtukaturov v. Russia, no. 
44009/05, сtавоt 114, 27 March 2008 
 
31. Судот забележува дека преоцената од 2003 година било иницирано врз 
основа на членот 483 од Законот за кривичната постапка од страна на 
болницата која барала негово отпуштање, под услов да продолжи со 
задолжителен психијатриски надзор (виdи, сpроtивно на Puttrus v. Germany 
(dec.), no. 1241/06, 24 March 2009, каде жалбата за ослободување била 
поднесена од жалителот но оспорена од болницата којашто го третирала). 
Барањето било засновано на доброто однесување на жалителот и неговите 
добри односи со персоналот и другите пациенти во болницата. Мислење на 
болницата било дека менталниот недостаток на жалителот е од трајна природа, 
дека немало нарушувања на редот и дека тој е третиран со блага медицинска 
терапија, и дека ако е под континуиран психијатриски надзор, тој би можел да 
биде ослободен. 
 
32. Заради тоа се чини дека барањето на болницата било направено, со цел, 
да се обезбеди условно отпуштање на жалителот, бидејќи неговата ментална 
болест повеќе не ги исполнувала вториот и третиот услов нагласени понапред 
(види ставот 31 понапред). Домашните судови го одбиле нивното барање врз 
основа на полициските извештаи и перцепцијата за жалителот од страна на 
локалните жители. Тие го отфрлиле мислењето на болницата како 
необврзувачко за нив. 
 
33. Во врска со ова Судот потсетува дека во одлучувањето за тоа дали 
поединец би требал да биде задржуван како лице со „ментална болест“, 
националните власти мора да определат определени маргини за процена, 
бидејќи, пред сè, обврска на националните власти е да ги проценуваат доказите 
кои се пред нив за конкретен случај; задача на Судот е да врши надзор над 
одлуките на тие власти во согласност со Конвенцијата (виdи Luberti v. Italy, 23 
February 1984, сtавоt 27, Series A no. 75). Дали има или нема враќање од 
епизодата на менталната болест, којашто претставувала законска можност за 
задржување на пациентот, е целосно и дефинитивно, или, пак, само 
моментално, не може во сите случаи да се мери со апсолутна сигурност. 
Однесувањето на пациентот во периодот кога тој бил надвор од 
психијатриската установа, би била клучна за тоа (виdи Johnson, циtиран 
pонаpреd сtавоt 61). Барањето за континуиран психијатриски надзор самиот по 
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себе не е оправдување за континуирано задржување (види Johnson, цитиран 
понапред ставот 61). 
 
34. Судот забележува дека преоцената на мерката од 2003 година била 
спроведена во согласност со членот 63 од КЗ, со цел, да се процени дали 
жалителот сè уште има потреба од лекување и задржување. Истрагата која ја 
спровел Судот имала за цел да обезбеди информации од полицијата за 
однесувањето на жалителот надвор од болницата. Сепак, Судот забележува 
дека оваа преоцена не открила никакви објективни знаци дека жалителот 
претставувал закана или опасност за општеството (наспроти претходната 
преоцена во којашто судот се осврнал на инцидентот од 2001 година, види 
ставот 11 понапред). Домашните судови се потпреле само на претпоставениот 
став на селаните. Немало докази пред судот за тоа дека жалителот би го 
повторил делото доколку би бил пуштен (виdи, a contrario, X v. the United 
Kingdom, 5 November 1981, § 23, Series A no. 46, каде жалителот бил повикан во 
медицинска установа, откако имало пријава од неговата сопруга дека тој и се 
заканувал) Само стравот на селаните бил против, и преовладал над сите други 
услови за условно отпуштање на жалителот од болницата. Домашните судови 
забележале дека жалителот го посетил своето село во август 2003 година, но 
не нашле дека тој демонстрирал какво било непријателство или, пак, 
агресивност (виdи, сpроtивно, Van Droogenbroeck v. Belgium, 24 June 1982, 
сtавоt 14, Series A no. 50, каде секојпат кога жалителот бил отпуштан, тој 
неконролирано извикувал и правел дополнителни престапи). Во дополнение, 
немало никакви индикации во болничките извештаи дека жалителот сè уште е 
агресивен или дека би претставувал, ако биде ослободен, ризик за 
јавноста(виdи, a contrario, Hutchison Reid v. The United Kingdom, no. 50272/99, § 
19, ECHR 2003 - IV). Напротив, болницата го опишала него како кооперативен, 
кој редовно ја прима својата блага терапија (виdи, a contrario, Puttrus, cited 
above). Гласното зборување на жалителот (виdи сtавоt 15 pонаpреd) иако тој е 
глув и нем, не може да се смета за одлучувачко за ограничувањето на неговата 
слобода. Настаните по преоцената на мерката од 2003 година, не дополниле 
ништо во тој поглед. 
 35. Во тие околности Судот не е убеден дека домашните судови утврдиле дека 
менталната болест на жалителот била од тој вид или степен што претпоставува 
задолжително задржување, или дека валидноста на решението за задржување 
произлегла од постоењето на таквата болест. Континуираното држење на 
жалителот во болницата заради тоа е очигледно диспропорционално со 
неговата душевна состојба во тоа време. 
 
36. Судот, заради тоа смета дека континуираното држење на жалителот во 
болницата по преоцената на мерката од 2003 година, не се покажало дека е 
неопходно со оглед на фактите, и дека заради тоа е неоправдано во смисла на 
членот 5 ставот 1(д) од Конвенцијата. Според тоа, има повреди на оваа 
одредба. 
 
 
III. ПРИМЕНА НА ЧЛЕНОТ 41 ОД КОНВЕНЦИЈАТА 
 
37. Членот 41 од Конвенцијата предвидува:  
 

„Kоgа Суdоt ќе оцени dеkа pосtои pовреdа на Kонвенцијаtа или на 
pроtоkолиtе, и dоkолkу внаtрешноtо pраво на засеgнаtаtа Висоkа 
dоgоворна сtрана овозможува само dелумна реpарација на шtеtа, 
tоgаш dоkолkу е tоа неоpхоdно, Суdоt ќе му dоdели pравична оtшtеtа 
на ошtеtениоt“. 
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А. Штета 
 
38. Жалителот бараше 115.819 евра за материјална штета, за изгубен приход 
во текот на 6-годишното неоправдано држење во болницата. Тој спорел дека, 
со оглед на возраста и лошата здравствена состојба на неговиот татко, тој би 
се занимавал со земјоделство и краварство во текот на релевантниот период. 
По однос на ова, тој достави уверение дека вкупно остварениот приход од 
вршење на земјоделска дејност во 2007 година изнесувал 1.621 денар 
(приближно 25 евра). Тој понатаму бараше и 90.000 евра за нематеријална 
штета. 
 
39. Владата ги оспори овие барања како неосновани и прекумерни. Тие 
понатаму спореа дека не постои причинско - последична врска помеѓу 
наводните повреди и бараната материјална штета. 
 
40. Судот, како и Владата смета дека барањето на жалителот за материјална 
штета е неосновано бидејќи тој не достави никакви докази дека земјоделската 
дејност или краварството, биле негов редовен приход пред тој да биде задржан 
во болницата. Во дополнение, бараниот износ не бил поткрепен со никакви 
мислења на вешти лица или, пак, компаративни процени, двете за условите во 
релевантниот период и место. Доставеното уверение нема ниту опис на 
професијата на жалителот. Поради тоа, Судот го отфрла тоа барање. 
 
41. Од друга страна, Судот смета дека жалителот неспорно претрпел чувство 
на фрустрација и анксиозност, што не може да се надомести исклучително со 
констатирање на повредата. Имајќи ги предвид фактите на предметот и 
постапувајќи на принципите на правичност, утврдени во членот 41, му доделува 
износ од 1.500 евра на име нематеријална штета претрпена во врска со 
преоцена на мерката од 2003 година, зголемена за давачките кои би биле 
пресметани на тој износ. 
 
 
Б. Трошоци и расходи 
 
42. Жалителот бараше 46.800 денари (приближно 760 евра) за трошоци и 
расходи што ги имал пред домашните судови. Ова ги вклучува судските такси 
за преоцена на мерката во 2001 и 2003 година. Тој понатаму побара 110.100 
денари (приближно 1.890 евра) за трошоци и расходи направени во постапката 
пред овој Суд. Овој износ се однесува на адвокатската тарифа за подготовка на 
жалбата и другите поднесоци до Судот, како и поштенските трошоци и 
трошоците за превод. 
 
43. Владата ги оспори овие барања како неосновани и прекумерни. 
44. Во согласност со судската практика на Судот, жалителот има право на 
надоместок на трошоците и расходите, само ако се покаже дека истите 
навистина и неопходно се направени, а биле разумни во однос на износот 
(виdи Editions Plon v. France, no. 58148/00, сtавоt 64, ECHR 2004 - IV). 
  
45. Имајќи ја предвид тарифата доставена од жалителот, Судот најде дека 
само 190 евра се однесуваат на адвокатската тарифа, во врска со преоцената 
од 2003 година, и кои биле направени во правец на превенција на повредата 
констатирана од Судот, пред националните судови (виdи Сtојменов pроtив 
Реpублиkа Маkеdонија, бр.17995/02, сtавоt 56, 5. 4. 2007 gоdина). Судот смета 
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дека жалителот има право на надоместок од 190 евра по тој основ, зголемен за 
давачките кои би биле пресметани на тој износ. 
 
46. На крајот, по однос на информациите со кои располага Судот и напред 
наведените критериуми, Судот оцени дека износот баран од жалителот по 
однос на трошоците и надоместоците направени во постапката пред него се 
прекумерни и делумно неосновани, заради што износот од 1.350 евра зголемен 
за евентуалните давачки, го смалува за 850 евра исплатени од Советот на 
Европа за правната помош. 
 
 
В. Затезна камата 
 
47. Судот смета за соодветно дека затезната камата треба да се исплати 
според најниската каматна стапка за позајмени средства на Европската 
централна банка, на која треба да се додадат три процентни поени. 
 
ОД ОВИЕ ПРИЧИНИ, СУДОТ ЕДНОГЛАСНО 
 
1. Уtврdи дека имало повреда на членот 5 ставот 1(д) од Конвенцијата; 
 
2. Смеtа dеkа: 
 

а) Тужената држава треба да му исплати на жалителот во рок од три 
месеци од конечноста на пресудата во согласност со членот 44 ставот 2 
од Конвенцијата, 

 
(i) 1.500 евра зголемени за евентуалните давачки по однос на 
нематеријална штета ; и 

 
(ii) 1.540 евра намалени за износот од 850 евра исплатени од Советот на 
Европа на име правна помош, зголемен за евентуалните давачки, 
конвертирани во национална валута, по стапка на денот на исплатата 

 
б) По протекот на горенаведените три месеци сè до исплатата, ќе се 
засметува камата на горенаведените износи, по стапка еднаква на 
најниската стапка за позајмени средства на Европската централна 
банка, за периодот до исплатата зголемена за три процентни поени. 

 
3. Gо оtфрли остатокот од барањето на жалителот за правична отштета. 
 
Изготвено на англиски и доставено написмено на 22. 10. 2009 година, во 
согласност со членот 77 ставовите 2 и 3 од Деловникот на Судот. 
 
 
 
Claudia Westerdiek                                                                               Peer Lorenzen 
      Секретар                                                                                         Претседател 
 
 

CONSEIL DE L’EUROPE 
COUNCIL OF EUROPE 

 
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME 

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS 
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Во случајот Столески и Силјаноска против Република Македонија, 
Европскиот суд за човекови права (Петти оддел), заседавајќи во совет во 
состав: 
 
Peer Lorenzen, Pреtсеdаtел, 
Renate Jaeger, 
Karel Jungwiert, 
Rait Maruste, 
Mark Villiger, 
Мирјана Лазарова -Трајковска, 
Zdravka Kalaydjieva, суdии, 
и Claudia Westerdiek, сеkреtар на суdсkиоt оddел, 
 
Расправајќи на затворена седница на 13 октомври 2009 година, 
 
Ја донесе следнава пресуда, усвоена на истиот датум: 
 
 
ПОСТАПКА 
 
1. Предметот е поведен со жалба (бр. 17547/04) против Република Македонија, 
поднесена до Судот врз основа на членот 34 од Конвенцијата за заштита на 
човековите права и основни слободи („Конвенцијата“) од страна на двајца 
македонски државјани, г. Живко Столески и г-ѓа Цвета Силјаноска („жалители“), 
на 27. 4. 2004 година. 
 
2. Жалителите беа застапувани од г-ца Т. Силјаноска, адвокат од Кичево. 
Македонската влада („Владата“) беше застапувана од нејзиниот агент, г-ѓа 
Радица Лазареска - Геровска. 
 
3. На 17. 1. 2008 година, претседателот на Петтиот оддел одлучи да ја достави 
на одговор жалбата до Владата. 
 
Воедно, Судот одлучи за допуштеноста и основаноста на жалбата да одлучува 
истовремено (членот 29 ставот 3). 
 
 
ФАКТИ 
 
4. Жалителите се родени во 1962 година и 1934 година, обајцата живеат во 
Македонски Брод. 
 
5. На 12. 3. 1996 година, жалителите завеле парнична постапка против 
Министерството за финансии („Министерството“), барајќи регрес за годишен 
одмор за 1995 година. 
 
6. На 18. 4. 1996 година, тогашниот Општински суд Кичево („првостепениот 
суд“) одлучил во нивна корист, наложувајќи му на Министерството да им ја 
исплати бараната сума. Одлуката била донесена во отсуство на 
Министерството, иако тие биле поканети уредно. Одлуката станала правосилна 
на 27. 5.1996 година. 
 
7. На 27. 6. 1997 година, жалителите барале извршување на оваа судска 
одлука. Нивниот предлог бил дозволен на 29. 9. 1997 година. На 5. 12. 1997 
година, државниот правобранител поднел приговор против решението за 
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извршување, тврдејќи, inter alia, дека не му била дадена можност да учествува 
во предметната постапка како законски застапник на Министерството. Неговиот 
приговор бил одбиен со одлуките од 11. 3. 1999 година и 8. 3. 2000 година, 
последователно. Во мај 2000 година, износот бил префрлен на сметките на 
жалителите. 
 
8. На 3. 9. 2000 година, државниот правобранител барал од првостепениот суд 
да ја симне клаузулата на правосилност, докажувајќи дека одлуката од 18. 4. 
1996 година, станала правосилна бидејќи тој, како законски застапник на 
Министерството, не бил поканет уредно да учествува во овие постапки. 
 
9. На 25. 9. 2000 година, првостепениот суд го одбил ова барање. Државниот 
правобранител поднел жалба. На 12. 6. 2001 година, Апелациониот суд Битола 
ја усвоил жалбата и го вратил предметот на ново разгледување. На 6. 7. 2001 
година, првостепениот суд го прифатил барањето и ја отстранил клаузулата за 
правосилност. Странките биле упатени на жалба против оваа одлука. 
Жалителите одбиле да ја примат оваа одлука. Тие не поднеле жалба. 
 
10. На 28. 11. 2001 година, државниот правобранител ја обжалил 
првостепената судска одлука од 18. 4. 1996 година. Жалителите одбиле да 
примат копија од оваа жалба која била доставена до нив. 
 
11. На 15. 1. 2002 година, Апелациониот суд Битола ја усвоил жалбата на 
државниот правобранител и ја укинал одлуката од 18. 4. 1996 година. 
 
12. На 27. 1. 2003 година постапката била запрена. По жалба на жалителите, на 
3. 4. 2003 година Апелациониот суд Битола ја поништил оваа одлука и го 
вратил предметот на повторно судење. 
 
13. На 5. 9. 2003 година, првостепениот суд го одбил барањето на жалителите 
бидејќи немало таква исплата на надоместоците во 1995 година и средствата 
за таа намена не биле префрлени од државниот буџет. 
 
14. На 19. 11. 2003 година, Апелациониот суд Битола ја одбил жалбата на 
жалителите од 15. 10. 2003 година. Оваа одлука била доставена до нив на 10. 
12. 2003 година. На 6. 2. 2004 година, јавниот обвинител ги информирал 
жалителите дека не постоеле основи за подигнување на барање за заштита на 
законитоста пред Врховниот суд. 
 
15. Во засебна постапка, државата барала од жалителите да ги вратат 
исплатените средства доделени со првостепената одлука од 18. 4. 1996 година. 
Ова барање било усвоено со судски одлуки од 7. 5. и 6. 12. 2004 година, за 
двајцата жалители. 
 
 
ПРАВО 
 
I. НАВОДИ ЗА ПОВРЕДА НА ЧЛЕНОТ 6 СТАВОТ 1 ОД КОНВЕНЦИЈАТА 
 
16. Жалителите се жалеле врз основа на членот 6 ставот 1 од Конвенцијата 
дека, постапките не биле во согласност со барањето за судење во „разумен 
рок“, како и дека отстранувањето на клаузулата за правосилност го повредила 
принципот на правна сигурност и дека, судиите биле пристрасни. Членот 6 
ставот 1 од Конвенцијата, во релевантниот дел гласи:  
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„Во определувањето на неговите граѓански права и обврски... секој има право 
на фер... судење во разумен рок од страна на (а)... суд..“ 

 
 
А. Должина на постапката 
 
1. Dоpушtеносt 
 
16. Владата не истакна каков било приговор во врска со допуштеноста на 
жалбата. 
 
17. Судот забележува дека, жалбата не е очигледно неоснована во смисла на 
членот 35 ставот 3 од Конвенцијата. Тој понатаму забележува дека, жалбата не 
е недопуштена по кои било други основи. Заради тоа, мора да биде огласена за 
допуштена. 
 
2. Основаносt 
 

а. Произнесувања на странките 
 
18. Владата беше со став дека, постоеле сложени околности во конкретниот 
случај, вклучувајќи го отсуството на државниот правобранител и проблемите со 
доставата на судските покани и одлуки до заинтересираните странки. Тие 
дополнително тврдеа дека, постапката, во поглед на судската ratione temporis 
надлежност, траела шест години и седум месеци во две инстанци на 
надлежност и заради тоа постапките биле прекумерни. Немало значајни 
одолговлекувања кои би им се припишале на домашните судови. 
 
19. Жалителот не достави каков било коментар. 
 

 
б. Ставот на Судот 

 
20. Судот утврди дека, постапките започнале на 12. 3. 1996 година кога 
жалителите поднеле тужба пред првостепениот суд. Предметната постапка 
завршила на 27. 5. 1996 година кога одлуката на првостепениот суд станала 
правосилна на 18. 4. 1996 година. Сепак, периодот пред 10. 4. 1997 година, 
датумот кога Конвенцијата стапила на сила по однос на Република Македонија, 
не потпаѓа под надлежност на Судот (види Личkов pроtив Реpублиkа 
Маkеdонија, бр. 38202/02, став 21, 28. 9. 2006 година). 
 
21. При оценувањето на разумноста на периодот изминат по овој датум, мора 
да се води сметка и за статусот на постапката до 10. 4. 1997 година (види 
Зибери pроtив Реpублиkа Маkеdонија, бр. 27866/02, став 41, 5. 7. 2007 година). 
Во врска со ова, Судот смета дека, до овој период постапката траела помалку 
од четири месеци во првостепена инстанца. 
 
22. Делот на извршувањето во постапката, кој претставува составен дел од 
„судењето“, започнал на 27. 6. 1997 година и завршил на 8. 3. 2000 година, кога 
приговорот на државното правобранителство бил одбиен. Подоцна, постапката 
не завршила сè до 3. 9. 2000 година, кога државниот правобранител барал, во 
предметната постапка, да се отстрани клаузулата за правосилност. 
Продолжената постапка во конкретниот предмет завршила на 10. 12. 2003 
година, кога одлуката на Апелациониот суд од 19. 11. 2003 година била 
доставена до жалителите. Периодот во предметната постапка кој се водел пред 
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јавниот обвинител, не може да биде земен во разгледување, бидејќи 
жалителите не барале да го искориститат овој правен лек, од причини 
образложени во случајот на Димитровска (виdи Dимиtровсkа pроtив Реpублиkа 
Маkеdонија (одлука), бр. 21466/03, 30. 9. 2008 година). Соодветниот период 
траел шест години и два месеца, од кои пет години, десет месеци и осумнаесет 
дена потпаѓа под временска надлежност на Судот во две судски инстанци. 
 
23. Судот потсетува дека, разумноста на должината на постапката мора да се 
оценува во светло на околностите на предметот и принципите на следните 
критериуми: сложеност на предметот, однесувањето на жалителите и 
домашните власти (виdи Frydlender v. France [GC], no. 30979/96, сtавоt 43, 
ECHR 2000 - VII). 
 
24. Судот смета дека, предметот имал соодветна сложеност, но тоа, само по 
себе, не може да ја оправда должината на постапката. 
 
25. Исто така, утврди дека, немало оддолжувања кои би им се припишале на 
жалителите. 
 
26. Во поглед на однесувањето на властите, Судот смета дека, главниот се 
одразил на должината на постапката било постапувањето на судот во 
согласност со поднесениот приговор на државното правобранителство, кога му 
била дадена можност како законски застапник на Министерството, да учествува 
во предметната постапка. Ова спорно прашање било расправано во извршната 
постапка, две години и три месеци (види ставот 7 погоре). На Судот му биле 
потребни дополнителни десет месеци да го реши ова спорно прашање во 
предметната постапка (види ставови 8 и 9 погоре). Видувањето на Судот е дека 
овој период е прекумерен. 
 
27. Соочена со ваквите факти на постапката, Судот смета дека целата постапка 
во конкретниот случај во соодветниот период не била завршена во разумен рок. 
 
28. Според тоа, има повреда на членот 6 ставот 1. 
 
 
Б. Наводи за повреда на принципот на правната сигурност 
 

1. Pроизнесувања на сtранkиtе 
 
29. Владата се произнесе дека, жалителите не ги искористиле сите ефективни 
домашни правни лекови. Поточно, тие пропуштиле да ја обжалат 
првостепената одлука од 6. 7. 2001 година.  
 
30. Жалителите не дадоа коментар за ова прашање. 
 

 
2. Сtавоt на Суdоt 

 
31. Судот потсетува дека, во согласност со неговата установена судска 
практика, правилото на исцрпување на домашните правни лекови во согласност 
со членот 35 ставот 1 од Конвенцијата ги обврзува жалителите да ги 
искористат, првенствено, правните лекови кои се нормално достапни и 
суштински во домашниот правен систем и кои можат да им овозможат 
обесштетување за наводните повреди. Членот 35 ставот 1, исто така, 
предвидува дека, жалбите кои би се доставиле до Судот е потребно да бидат 
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првенствено доставени до соодветен домашен орган, барем врз основа и во 
согласност со формалните барања предвидени во домашното право, но не 
треба да се земат предвид правните лекови кои се несоодветни и неефективни 
(види, mutatis mutandis, Merger and Cros v. France (dec.), no. 68864/01, 11 March 
2004; Aksoy v. Turkey, judgment of 18 December 1996, ECHR 1996 - VI, ставовите 
51 и 52; and Akdivar and Others v. Turkey, judgment of 16 September 1996, ECHR 
1996 - IV, ставовите од 65 до 67). 
 
32. Судот забележува дека, примената на ова правило мора да биде 
разгледано во однос на контекстот на предметот. Според тоа, Судот прифаќа 
дека, членот 35 ставот 1 мора да се применува со одреден степен на 
флексибилност и без прекумерен формализам. Тој понатаму прифаќа дека, 
правилото на исцрпување не е ниту апсолутно, ниту, пак, е во состојба да се 
применува автоматски; за целите на разгледување на околноста за 
искористување на правното средство суштински е да се имаат предвид 
околностите на секој случај посебно. Тоа значи дека, Судот особено мора да 
води сметка не само на постоењето на формален правен лек во правниот 
систем на тужената држава, туку, исто така, и за општиот контекст во кој тој 
дејствува, како и на личните околности(засегнатиот интерес) на жалителот. 
Потоа мора да испита дали во сите околности од предметот, жалителот 
направил сè што било разумно да се очекува од него или неа, да ги искористи 
домашните правни лекови (види Akdivarand Others, cited above, став 69, and 
Aksoy, cited above, ставовите 53 и 54). 
 
33. Навраќајќи се на конкретниот случај, Судот утврди дека, првостепената 
судска одлука од 18. 4. 1996 година, станала правосилна на 27. 5. 1996 година. 
Клаузулата за правосилност била ставена на оваа одлука со печат, заради 
потврда на тој факт. На 6. 7. 2001 година, истиот суд го прифатил предлогот на 
државното правобранителство и ја отстранил клаузулата за извршност. 
Жалителите не ја обжалиле оваа одлука ниту, пак, доставиле до Судот, какво 
било објаснување, зошто не го направиле тоа. Судот оценил дека, 
Апелациониот суд имал целосна надлежност да одлучува по таква жалба. Во 
поддршка на ова е жалбата на државниот правобранител која довела до 
укинување на одлуката на првостепениот суд од 25. 9. 2000 година. Заради тоа, 
ставот на Судот е дека, жалителите морале да го искористат правото на жалба, 
како ефективен правен лек. 
 
34. Според овие околности, Судот е на став дека, тие пропуштиле да ги 
искористат домашните правни лекови во врска со нивните жалбени наводи во 
овој дел од нивната жалба. 
 
35. Следи дека, овие жалбени наводи мора да бидат одбиени во согласност со 
членот 35 ставовите 1 и 4 од Конвенцијата, заради неискористување на 
домашните правни лекови. 
 
 
В. Останатите наводи од жалбата 
 
36. Жалителите, исто така, се жалеа дека, судиите биле пристрасни, уште кога 
нивната тужба била поднесена против Министерството, како државен орган. 
 
37. Судот смета дека, овој жалбен навод е неоснован бидејќи жалителите не 
доставија никаков доказ дека Министерството како спротивна странка во 
постапката имало каква било улога во судското одлучување. 
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38. Заради тоа следува дека овој дел од жалбата е очигледно неоснован и 
мора да биде одбиен во согласност со членот 35 ставовите 3 и 4 од 
Конвенцијата 
 
 
II. ПРИМЕНА НА ЧЛЕНОТ 41 ОД КОНВЕНЦИЈАТА 
 
39. Членот 41 од Конвенцијата предвидува дека: 
 

„Kоgа Суdоt ќе оцени dеkа pосtои pовреdа на Kонвенцијаtа или на 
pроtоkолиtе, и dоkолkу внаtрешноtо pраво на засеgнаtаtа Висоkа 
dоgоворна сtрана овозможува само dелумна реpарација на шtеtа, 
tоgаш dоkолkу е неоpхоdно tоа, Суdоt ќе му dоdели pравична оtшtеtа 
на ошtеtениоt.“ 

  
 
A. Штета 
 
40. Жалителите бараа 4.000 евра на име материјална отштета. Овој износ 
соодветствуваше со барањето во предметната постапка. Тие, исто така, бараа 
6.000 евра на име нематеријална отштета за должината на постапката. 
 
41. Владата ги оспори овие барања како неосновани, тврдејќи дека не постои 
причинско - последична врска помеѓу наводната повреда и бараната 
материјална отштета. 
 
42. Судот не препознава каква било причинско - последична врска помеѓу 
утврдената повреда и наводната материјална штета; заради тоа ги отфрла 
ваквите барања. Од друга страна, раководејќи се на правична основа, им 
додели на жалителите 1.600 евра за овој основ, плус каква било такса која би 
можела да биде засметана. 
 
 
Б. Трошоци и надоместоци 
 
43. Жалителите, исто така, бараа 2.000 евра за трошоци и надоместоци 
направени пред домашните судови и 3.000 евра за трошоците направени пред 
Судот. Нема доставено никакви докази во поддршка на овие барања доставени 
до Судот. 
 
44. Владата ги оспори овие барања како неосновани. 
 
45. Во согласност со судската практика на Судот, награда може да биде 
доделена на име трошоци и надоместоци, само доколку тие биле фактички 
направени од жалителот и да биле разумни по обем (види Kосtовсkа pроtив 
Реpублиkа Маkеdонија, бр. 44353/02, став 62, 15. 6. 2006 година). Судот 
укажува дека врз основа на правилото 60 од Деловникот на Судот „жалителот 
мора да достави докази за секоја ставка од сите барања, заедно со соодветни 
документи во поддршка, недоставувајќи докази на овој начин Советот може да 
го отфрли барањето во целост или делумно“. 
 
46. Судот забележа дека, жалителите не доставиле какви било документи или 
поточно, не ги поддржале нивните барања со соодветни докази. Заради тоа, 
Судот не им додели каков било износ по овој основ (види Pаризов pроtив 
Реpублиkа Маkеdонија, бр. 14258/03, став 72, 7. 2. 2008 година). 
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В. Затезна камата  
 
 
47. Судот смета за соодветно да се исплати затезна камата според најниската 
каматна стапка за позајмени средства на Европската централна банка, на која 
треба да се додадат три процентни поени 
 
ОД ОВИЕ ПРИЧИНИ, СУДОТ ЕДНОГЛАСНО 
 
1. Gо оgласува жалбениот навод за должината на постапката за допуштен, 
додека останатите жалбени наводи за недопуштени; 
 
2. Смеtа дека постои повреда на членот 6 ставот 1 од Конвенцијата; 
 
3. Смеtа dеkа: 
 

(а) тужената држава, треба да им ги исплати во рок од три месеци од 
денот на правосилноста на пресудата во согласност со членот 44 ставот 
2 од Конвенцијата, 1.600 евра (илјада и шестотини евра), зголемен за 
износот на какви било издатоци кои притоа би можеле да се наплатат, 
на име нематеријална отштета, ковертирани во домашната валута на 
тужената држава по курсна листа на денот на исплатата; 

  
(б) по истек на рокот од три месеци споменат понапред, во кој треба да 
се исплати наведената сума, ќе се засметува камата на споменатиот 
износ, по стапка еднаква на најниската стапка за позајмени средства на 
Европската централна банка, за периодот до плаќањето зголемена за 
три процентни поени.  

 
4. Gо оtфрла осtаtоkоt од барањето за правичен надоместок на жалителот. 
 
 
Изготвена на англиски и објавена на 5. 11. 2009 година, во согласност со членот 
77 ставовите 2 и 3 од Деловникот на Судот. 
 
 
 
Claudia Westerdiek                                                                                Peer Lorenzen 
       Секретар                                                                                         Претседател 
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членоt 44 сtавоt 2 оd Kонвенцијаtа. Исtаtа може dа биdе pреdмеt на 

реdаkцисkи измени 
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Во случајот Трпески против Република Македонија, Европскиот суд за 
човекови права (Петти оддел), заседавајќи во судски совет во состав: 
 
P. Lorenzen, pреtсеdаtел 
Renate Jaeger, 
Karel Jungwiert, 
Rait Maruste, 
Isabelle Berro-Lefèvre, 
Мирјана Лазарова - Трајковска, 
Zdravka Kalaydjieva, судии, 
и Claudia Westerdiek, сеkреtар на оddелоt 
 
Расправајќи на затворена седница на 29. 9. 2009 година, 
 
Ја донесе следнава пресуда, усвоена на истиот датум: 
 
 
ПОСТАПКА 
 
1. Постапката е иницирана со жалба (бр. 19290/04) против Република 
Македонија поднесена до Судот во согласност со членот 34 од Конвенцијата за 
заштита на човековите права и основни слободи („Конвенцијата“) од страна на 
македонскиот државјанин, г. Димитрија Трпески (жалителот), на 13. 5. 2004 
година. 
 
2. Жалителот бил застапуван од г. Б. Новески, адвокат од Скопје. Владата на 
Република Македонија (Владата) била застапувана од нејзиниот владин агент г-
ѓа Р. Лазареска - Геровска. 
 
3. На 29. 5. 2007 година претседателот на Петтиот оддел одлучи да ја 
комуницира жалбата по однос на должината на постапката. Постапувајќи во 
согласност со членот 29 ставот 3 од Конвенцијата, Судот, во исто време, 
одлучи да постапува како во однос на допуштеноста така и во однос на 
основаноста на жалбата. 
 
 
ФАКТИ 
 
Околности на случајот 
 
4. Жалителот е роден 1944 година и живее во Скопје. 
 
5. Работел во компанија за производство на хемиски производи (работодавец). 
 
6. На 8. 2. 1993 година второстепената комисија на Фондот за пензиско и 
инвалидско осигурување (Фондот), го прогласила жалителот за комплетно и 
трајно неспособен за работа поради болест на очите. На 30. 4. 1993 година 
работниот однос на жалителот престанал по сила на закон. На 4. 6. 1993 година 
Фондот го утврдил износот на неговата инвалидска пензија. 
 
7. Во други постапки кои завршиле со одлука на Врховниот суд на 6. 7. 1995 
година, било утврдено дека болеста на очите со која се здобил жалителот била 
поврзана со работата. 
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8. На 4. 4. 1994 година жалителот повел граѓанска постапка против неговиот 
работодавец, со барање од тогашниот Општински суд Скопје да му биде 
исплатен надоместок на штета за материјална и нематеријална загуба која 
настанала како резултат на неговата болест. 
 
9. На четири рочишта кои се одвивале во периодот од 22. 4.1997 година до 22. 
11. 1998 година, жалителот го прецизирал своето барање, приложувал нови 
докази или барал дополнително вештачење. 
 
10. На 6. 4. 1999 година Основниот суд Скопје (Основниот суд) го одбил 
барањето на жалителот, бидејќи нашол дека оштетувањето на неговите очи 
настанало како резултат на болест и дека работодавецот не може да биде 
одговорен за тоа. Неговата одлука ја засновал на повеќе докази: вештачење од 
Институтот за судски вештачења од 6. 4. 1995 година; неговото дополнување 
од 25. 12. 1995 година: усните докази на вештаците од Институтот дадени на 
расправата на 19. 2. 1998 година: изјавите на двајца соработници и доктор кои 
работеле кај работодавецот. На 5. 4. 2000 година Апелациониот суд Скопје ја 
укинал оваа пресуда, и му дал инструкции на првостепениот суд при 
повторното судење да прибави алтернативно мислење од експерт - доктор, 
бидејќи експертите од Институтот не биле специјалисти за очни болести. 
 
11.На 8. 2. 2002 година првостепениот суд повторно го одбил барањето на 
жалителот. Алтернативното експертско вештачење потврдило дека 
оштетувањето на очите на жалителот не можело да биде поврзано со работата. 
На 5. 6. 2002 година Апелациониот суд Скопје ја одбил жалбата на жалителот. 
 
12. На 28. 10. 2002 година жалителот до Врховниот суд поднел ревизија, која 
била одбиена со одлука на 22. 10. 2003 година. Оваа одлука била доставена на 
жалителот на 5. 12. 2003 година. 
 
 
ПРАВО 
 
 
I НАВОДНА ПОВРЕДА НА ЧЛЕНОТ 6 СТАВОТ 1 ОД КОНВЕНЦИЈАТА 
 
13. Жалителот се жалел дека должината на постапката не била во согласност 
со барањето за „разумен рок” предвидено во членот 6 ставот 1 од 
Конвенцијата, кој гласи: 

 
“При определување на неговите граѓански права и обврски ……., секој има 
право на ………….судење во разумен рок пред ………..трибунал……….” 

 
 
А. Допуштеност 
 
14. Владата не изјави никаков приговор за допуштеноста на оваа жалба. 
 
15. Судот забележува дека жалбата не е очигледно неоснована во смисла на 
членот 35 ставот 3 од Конвенцијата. Понатаму, забележува дека жалбата не е 
недопуштена по ниеден друг основ. Оттука, мора да се прогласи за допуштена. 
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Б. Основаност 
 
1. Pроизнесувања на сtранkиtе 
 
16. Владата тврдеше дека периодот кој поминал пред да влезе во сила 
Конвенцијата, во однос на Република Македонија, не треба да се земе предвид. 
Таа, понатаму тврдеше дека имало доста сложени околности поврзани со 
случајот, како што се утврдувањето на причините за болеста на жалителот и 
неговото однесување. Во врска со последново, таа тврдеше дека жалителот 
придонел за должината на постапката со тоа што, постепено во текот на 
постапката, приложувал докази, потоа дека барал неколку вештачења и дека го 
прецизирал неговото барање на неколку наврати (види точка 9 погоре). 
 
17. Жалителот ги оспори аргументите на Владата. 
 
 
2. Оdлуkа на Суdоt 
 
18. Судот забележа дека постапките започнале на 4. 4. 1994 година кога 
жалителот го поднел своето барање. Меѓутоа, како што забележа Владата, 
периодот кој потпаѓа во надлежност на Судот започнува на 10. 4. 1997 година, 
по стапувањето на сила на Конвенцијата, во однос на Република Македонија 
(види Личkов pроtив Реpублиkа Маkеdонија, бр. 38202/02, сtавоt 21, 28. 9. 2006 
gоdина). 
 
19. При оценката за разумноста на времето кое поминало после тој датум, мора 
да се води сметка за состојбата на постапките на 10. 4. 1997 година (види 
Зибери pроtив Реpублиkа Маkеdонија, бр.27866/02, сtавоt 41, 5. 7. 2007 
gоdина). Во врска со тоа, Судот забележува дека дотогаш постапките траеле 
повеќе од три години во една судска инстанца. 
 
20. Постапките завршиле на 5. 12. 2003 година кога одлуката на Врховниот суд 
била доставена до жалителот. Тие траеле повеќе од девет години и осум 
месеци, од кои шест години, седум месеци и дваесет и седум дена се во 
надлежност на Судот, во три судски инстанци. 
 
21. Судот повторува дека разумноста на должината на постапката мора да се 
оценува во согласност со околностите на случајот, со посебен акцент на 
следниве критериуми: сложеноста на случајот, однесувањето на жалителот и 
на соодветните власти и кој бил уделот на жалителот во спорот (види Марkосkи 
pроtив Реpублиkа Маkеdонија, бр. 22982/03, сtавоt 32, 2. 11. 2006 gоdина). 
 
22. Судот нашол дека случајот има одреден степен на сложеност, но дека тоа 
не може да биде објаснување на должината на постапката. 
 
23. Во поглед на однесувањето на жалителот, Судот наоѓа дека неговите 
поднесоци со кои го прецизирал барањето како и барањето за алтернативно 
вештачење не можат да се стават на негова штета. (виdи Dимиtриева pроtив 
Реpублиkа Маkеdонија, бр. 16328/03, сtавоt 35, 6. 11. 2008 gоdина). Понатаму, 
тој присуствувал на сите расправи. 
 
24. Од друга страна, Судот наоѓа значителни одолговлекувања кои можат да се 
припишат на првостепениот суд. Во врска со ова, забележал дека на 
првостепениот суд му биле потребни пет години за да ја донесе својата прва 
одлука, од кои две години потпаѓаат во надлежност на Судот (виdи tочkа 10 
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pоgоре). Му требале уште две години за да одлучи откако предметот му бил 
вратен на повторно судење (виdи tочkа 11 pоgоре). На крај, Судот сметал дека 
целата постапка не го задоволува критериумот за разумен рок, предвиден во 
членот 6 ставот 1 од Конвенцијата, истакнувајќи дека во споровите за 
утврдување на надоместок на штета за лични повреди, потребна е посебна 
активност (види Сали pроtив Реpублиkа Маkеdонија, бр.14349/03, сtавоt 47, 5. 
7. 2007 gоdина).  
 
25. Според тоа, има повреди на оваа одредба. 
 
 
II. ДРУГИ НАВОДНИ ПОВРЕДИ НА КОНВЕНЦИЈАТА 
 
26. Жалителот понатаму се жалеше дека не му била дадена можност за фер 
судење бидејќи судот го одбил неговото барање. Тој, исто така, се повикувал на 
пристрасност на дел од вештаците и на корумпираност на сите инволвирани во 
случајот. Дополнително, жалителот се жалеше дека судот одлучил спротивно 
на Конвенцијата на Обединетите нации за правата на лицата со попречености. 
 
27. Судот го испита остатокот од жалбата, и имајќи ги предвид сите материјали 
со кои располага, како и тоа дека наводите во жалбата потпаѓаат во негова 
надлежност, не открил никаква повреда на правата и слободите загарантирани 
со Конвенцијата или нејзините протоколи.  
 
28. Следи дека овој дел од жалбата очигледно е неоснован и мора да биде 
отфрлен во согласност со членот 35 ставовите 3 и 4 од Конвенцијата. 
 
 
III. ПРИМЕНА НА ЧЛЕНОТ 41 ОД КОНВЕНЦИЈАТА 
 
29. Членот 41 од Конвенцијата предвидува: 
 

„Кога Судот ќе оцени дека постои повреда на Конвенцијата или на протоколите, 
и доколку внатрешното право на засегнатата Висока договорна страна 
овозможува само делумна репарација на штета, тогаш доколку е неопходно тоа, 
Судот ќе му додели правична отштета на оштетениот.” 

 
 
А. Штета 
 
30. Жалителот барал 25.000 евра на име материјална штета. Оваа бројка 
одговара на разликата меѓу платата што би ја земал доколку сè уште би бил на 
работа и инвалидската пензија. Тој, исто така, барал 330.000 евра за 
нематеријална штета како надоместок за неговата болест и поради тоа што бил 
зависен од друг член на семејството. 
 
31. Владата ги оспори овие барања. 
 
32. Судот не забележа некоја причинска врска меѓу најдената повреда и 
барањата за штета. Тој поради тоа ги одби овие барања. 
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Б. Трошоци и расходи 
 
33. Жалителот, исто така, барал 3.600 евра за трошоците и расходите што ги 
имал пред домашните судови. Тие ги вклучуваат таксите и трошоците за 
судењето. Тој не побарал надоместок на трошоците и расходите направени во 
постапката пред овој Суд. 
 
34. Владата ги оспори овие барања. 
 
35. Во согласност со судската практика на Судот, жалителот има право на 
надоместок на трошоците и расходите, само ако се покаже дека истите 
навистина и неопходно се направени, а биле разумни во однос на износот 
(види Kосtовсkа pроtив Реpублиkа Маkеdонија, бр. 44353/02, сtавоt 62, 15. 6. 
2006 gоdина). Судот забележува дека трошоците не биле направени, со цел, да 
се бара, во домашниот правен систем, заштита и надоместок за наводната 
повреда за која се жалел пред Судот (виdи Милошевиќ pроtив Реpублиkа 
Маkеdонија, бр. 15056/02, сtавоt 34, 20. 4. 2006 gоdина) 
 
 
ОД ОВИЕ ПРИЧИНИ, СУДОТ ЕДНОГЛАСНО 
 
1. Ја pроgласи за допуштена жалбата што се однесува за должината на 
постапката, додека остатокот од жалбата го прогласи за неприфатлив; 
 
2. Уtврdи дека имало повреда на членот 6 ставот 1 од Конвенцијата; 
 
3. Gо оtфрли барањето на жалителот за правична отштета по членот 41 од 
Конвенцијата. 
 
 
Изготвено на англиски и доставено написмено на 22. 10. 2009 година, во 
согласност со членот 77 ставовите 2 и 3 од Деловникот на Судот. 
 
 
Claudia Westerdiek                                                                                 Peer Lorenzen 
     Секретар                                                                                             Претседател 
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Во случајот на Велјановска против Република Македонија, Европскиот суд за 
човекови права (Петти оддел), заседавајќи во совет составен од:  
 
Peer Lorenzen,  
Rait Maruste,  
Karel Jungwiert,  
Mark Villiger,  
Isabelle Berro - Lefevre,  
Мирјана Лазарова -Трајковска, судии  
Claudia Westerdiek, секретар на одделот,  
 
Расправајќи на затворена седница на 30. 6. 2009 година, ја донесе следнава 
пресуда, која беше усвоена на тој датум:  
 
 
ПОСТАПКА  
 
Случајот започна со жалба (бр. 35640/04) против Република Македонија, 
поднесена до Судот во согласност со членот 34 од Конвенцијата за заштита на 
човековите права и основни слободи („Конвенција“) од страна на македонскиот 
државјанин г-ѓа Гордана Велјановска („жалителот“) на 9. 9. 2004 година.  
 
Жалителот, беше застапуван од С.Томовски, адвокат кој работи во Охрид. 
Македонската влада („Владата“) беше застапувана од страна на агентот, г-ѓа Р. 
Лазареска - Геровска.  
 
На 2. 5. 2007 година, судот одлучи да ја комуницира жалбата по однос на 
должината на постапката. Применувајќи го членот 29 ставот 3 од Конвенцијата, 
Судот одлучи да постапува едновремено како по однос на допуштеноста така и 
по основ на основаноста на жалбата.  
 
 
ФАКТИ  
 
4. Жалителот е роден 1962 година и живее во Охрид.  
 
5. На 16. 9. 1994 година, пред Општинскиот суд во Охрид („првостепениот суд”) 
таа иницирала постапка за надоместок на штетa против Здравствен дом Охрид 
(„болницата”) за материјална и нематеријална штета претрпена како резултат 
на наводна лекарска негрижа во тек на операција извршена 1991 година.  
  
6. На 1. 12. 1994 година, првостепениот суд му наложил на жалителот да 
предложи во рок од 10 дена, вешто лице кое требало да го процени фактот 
дали таа имала соодветна медицинска нега во болницата.  
 
7. На 27. 2. 1995 година, жалителот давала предлози, сè до г. В.Џ кој бил 
прифатен и од страна на болницата за вешто лице на 19. 4. 1995 година,.  
 
8. На 8. 5. 1995 година, првостепениот суд наложил вештото лице да изготви 
наод и мислење, коешто тој го сторил на 3. 10. 1995 година, на подоцнежниот 
датум жалителот ја зголемила вредноста на своето тужбено барање.  
 
9. На 14. 11. 1995 година, жалителот барала дополенение на вештиот наод и 
мислење. Со оглед на фактот дека на 7. 3. вештото лице барало изземање, 
судот и наложил на жалителот да предложи ново вешто лице во рок од 15 дена. 
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Таа предложила ново вешто лице на 17. 12. 1996 година. Вештото лице го 
поднело наодот и мислењето на 5 ноември 1997 година, иако му било 
наложено тоа да го стори на 6. 3. 1997 година.  
 
10. Откако биле одложени 3 рочишта на барање на жалителот и 4 на барање на 
болницата, првостепениот суд донел одлука во корист на жалителот на 17. 3. 
1998 година.  
 
11. На 20. 10. 1998 година Апелациониот суд Битола ги усвоил жалбите на 
странките и го вратил предметот на повторно одлучување.  
 
12. Расправите закажани за 30. 6. и 9. 11. 1999 година, последователно, биле 
одлагани заради отсутност на сведоци.  
 
13. На 26. 5. 1999 година, првостепениот суд одредил дополнително 
вештачење од страна на г. В. Џ. На 9. 11. 1999 година првостепениот суд го 
повлекол својот налог со оглед на континуираното отсуство на вештакот од 
рочиштата.  
 
14. На 14. 12. 1999 година, првостепениот суд го одбил тужбеното барање на 
жалителот. На 17. 5. 2000 година, Апелациониот суд Битола ја прифатил 
жалбата на жалителот и го вратил предметот на повторно одлучување.  
 
15. На 16. 12. 2000 година првостепениот суд одредил Заводот за судски 
вештачења да го изготви третиот вешт наод и мислење.  
 
16. На 27. 3. 2002 година Заводот за судски вештачења го информирал судот 
дека жалителот пропуштил да присуствува на медицинските прегледи закажани 
за 6, 14 и 25. 3. последователно.  
 
17. На 23. 4. 2002 година, првостепениот суд го одбил тужбеното барање на 
жалителот, темелејќи ја својата одлука inter alia, на нејзиното непојавување на 
закажаните лекарски прегледи. Оваа одлука била потврдена од страна на 
Апелациониот суд Битола и Врховниот суд со одлуките од 5. 2. 2003 година и 
28. 1. 2004 година, последователно. Подоцнежната одлука ѝ била доставена на 
жалителот на 10. 4. 2004.  
 
 
ПРАВО  
 
I. НАВОДНА ПОВРЕДА НА ЧЛЕНОТ 6 СТАВОТ 1 ОД КОНВЕНЦИЈАТА  
 
18. Жалителот се жалела дека должината на постапката не била во склад со 
барањата за судење во разумен рок, утврдени во членот 6 став 1 од 
Конвенцијата, кој гласи:  
 

„Во определувањето на...кривична пријава против него, секој има право на 
фер...судење...од страна на...трибунал...“  
 

A. ДОПУШТЕНОСТ  
 
19. Владата не истакна приговор по однос на допуштеноста на жалбата.  
 
1. Судот забележува дека жалбата не е очигледно неоснована во смисла на 
членот 35 ставот 3 од Конвенцијата. Тој понатаму забележува дека таа не е 
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недопуштена по некои други основи. Заради тоа тој мора да ја прогласи за 
допуштена.  
 
 
Б. ОСНОВАНОСТ  
 
1. Pоdнесоци на сtранkиtе  
 
22. Владата се произнесе дека периодот изминат пред стапувањето во сила на 
Конвенцијата по однос на Република Македонија, не би требало да биде земен 
предвид. Тие понатаму изјавија дека постоеле исклучително комплексни 
околности во предметот, како што се процената на материјалната и 
нематеријалната штета, потешкотиите помеѓу странките на постапката за 
постигнување на согласност при одредувањето на вештото лице и потребата 
од натамошни медицински испитувања на жалителот.  
 
2. Тие, исто така, тврдеа дека жалителот придонела за должината на 
постапката непојавувајќи се на три рочишта(види ставот 10 понапред), и да го 
изврши лекарскиот преглед како што тоа било одредено од страна на Заводот 
за вештачења (види ставот 16 понапред). Во дополнение, нејзиното 
пропуштање навремено да предложи вешто лице (види ставот 9 понапред) како 
и нејзиното барање за зголемување на тужбеното барање, во значителна мерка 
придонеле за должината на постапката (види ставот 8 понапред). На крајот и 
четирите одложувања би можеле да им се припишат на болницата (види точка 
10 понапред).  
 
3. Жалителот ги оспори наводите на Владата.  
 
2. Оцена на Суdоt  
 
4. Судот забележува дека постапката започнала на 16. 9. 1994 година кога 
жалителот ја поднела нејзината тужба пред првостепениот суд. Сепак, како што 
забележала и Владата, периодот кој потпаѓа под јурисдикција на Судот 
започнува на 10. 4. 1997 година, откако Конвенцијата стапила на сила по однос 
на Република Македонија (види Личков v. Република Македонија, no. 38202/02, 
став 21, 28. 9. 2006 година).  
 
5. Проценувајќи ја разумноста на времето кое изминало по тој датум, мора да 
се има предвид и стадиумот на постапката на 10. 4. 1997 година (види Зибери 
v. Република Македонија А. no. 27866/02, ставот 41, 5. 7. 2007 година). Во врска 
со ова Судот забележува дека во тој момент постапката веќе траела повеќе од 
две години и шест месеци во еден степен на судска инстанца.  
 
6. Постапката завршила на 10. 4. 2004 година кога Врховниот суд својата 
одлука и ја доставил на жалителот. Според тоа таа траела преку девет години 
и шест месеци, од коишто седум години потпаѓаат под временската 
јурисдикција на Судот, во три судски инстанци.  
 
7. Осврнувајќи се на својата утврдена судска практика во однос на оваа 
материја, Судот ќе ја проценува разумноста на должината на постапката во 
светло на специфичните околности на предметот, имајќи ја предвид неговата 
сложеност, однесувањето на жалителот и надлежните органи кои постапувале 
по предметот (види Марковски v. Република Македонија А. бр. 22928/03, сtавоt 
32, 2 November 2006).  
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8. Судот смета дека предметот имал извесен степен на сложеност, но тоа 
самото по себе не може да ја објасни должината на постапката.  
 
9. Судот понатаму најде дека на жалителот не може да му се припишат 
одложувањата на постапката во рамки на периодот кој потпаѓа во неговите 
надлежности ratione temporis. Нејзиното пропуштање да го изврши лекарскиот 
преглед во Институтот за судски вештачења (види ставот 16 понапред) не 
придонел значително за должината на постапката.  
 
10. Од друга страна, Судот најде значителни оддолжувања кои може да му се 
припишат на првостепениот суд. Во врска со ова, Судот забележува дека во 
рамки на периодот кој потпаѓа во негова надлежност, изминале речиси две 
години и шест месеци за тој суд да одлучи по предметот на жалителот (види 
ставот 10 понапред). Изминале дополнителни две години за да истиот тој суд ја 
донесе својата одлука, откако предметот бил вратен на повторно постапување 
(види ставот 17 понапред).Оддолжувањата настанати заради вештачењата 
(види ставовите 13, 15 и 16 понапред) и се припишуваат на државата (види, 
mutatis mutandis, Стојанов v. Република Македонија, А. бр. 34215/02, сtавоt 60, 
31. 5.. 2007 gоdина).  
 
11.Разгледувајќи ја целата документација доставена до него, Судот смета дека 
во конкретниот предмет должината на постапката била прекумерна и не ги 
исполнила критериумите за разумно времетраење утврдени во членот 6 ставот 
1 од Конвенцијата.  
 
12. Според тоа постои повреда на таа одредба.  
 
 
II. ДРУГИ НАВОДНИ ПОВРЕДИ НА КОНВЕНЦИЈАТА  
 
13. Жалителот, исто така, се жалеше дека судиите биле пристрасни со оглед на 
фактот дека Болницата, како спротивставена страна, била јавна институција.  
 
14. Судот смета дека овој жалбен навод е неоснован со оглед на фактот дека 
жалителот не презентирал каков било доказ за тоа дека соспственоста на 
болницата играла каква било улога во судското одлучување. 
 
15. Следува дека овој дел од жалбата е очигледно неоснован и мора да биде 
отфрлен во согласност со членот 35 ставовите 3 и 4 од Конвенцијата.  
 
 
III. ПРИМЕНА НА ЧЛЕНОТ 41 ОД КОНВЕНЦИЈАТА  
 
16. Членот 41 од Конвенцијата пропишува:  
 

„Кога Судот ќе оцени дека постои повреда на Конвенцијата или на 
протоколите, и доколку внатрешното право на засегнатата Висока 
договорна страна овозможува само делумна репарација на штетата, тогаш 
доколку е неопходно тоа, Судот ќе му додели правична отштета на 
оштетениот..”  
 

А. Штета  
 
17. Жалителот бараше 1.000 евра на име надоместок на материјална штета за 
изгубен приход во времето кога не можела да оди на работа чекајќи го исходот 
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од постапката. Таа понатаму побаруваше и 10.000 евра како надоместок за 
нематеријална штета заради емотивно страдање и болка здобиени од 
прекумерната должина на постапката.  
 
18. Владата ги оспори барањата на жалителот по основ на изгубен приход, 
тврдејќи дека таа за време на постапката била застапувана од адвокат во 
рамки на домашната постапка. Тие понатаму спореа и дека нејзиното барање 
на нематеријална штета, исто така, е неосновано.  
 
19. Судот не откри никаква причинско - последична врска помеѓу најдената 
повреда и наводната материјална штета; заради тоа го одбива нејзиното 
барање. Од друга страна, раководејќи се на принципот на правичност, и 
доделува 1.200 евра по овој основ, зголемени за какви било трошоци кои би 
можеле да и се наплатат.  
 
 
Б. Трошоци  
 
20. Жалителот бараше 6.033 евра за трошоците кои ги остварила пред 
домашните судови. Тоа ги вклучувало и трошоците за застапување, судските 
трошоци како и трошоците за вештачење. По однос на трошоците и 
надоместоците направени пред овој Суд, таа побарала 800 евра за 
застапување од страна на адвокатот како и за направените преводи, кои ги 
поткрепи во целост со односните фактури.  
 
21. Владата го оспори ова побарување на жалителот.  
 
22. Судот повторува дека само оние трошоци и надоместоци кои навистина се 
сторени и биле неопходно сторени во врска со најдената повреда, и се разумни 
по висина, повратни се во согласност со членот 41 (види Kyrtatos v. Greece, no. 
41666/98, ставот 62, ECHR 2003 - VI (extracts). По однос на барањето на 
жалителот за надоместок на трошоците сторени во рамките на домашната 
постапка, Судот забележува дека таквите трошоци не биле направени, со цел, 
да се бара во рамки на домашниот правен систем превенција или надоместок 
на наводните повреди кои се актуелизирани пред Судот. Според тоа, тој не 
доделува никаков износ по овој основ (see Milošević v. the Republic of 
Macedonia, no. 15056/02, став 34, 20 April 2006). По однос на правните трошоци 
и надоместоци сторени за постапката пред него, Судот ценејќи ги документите 
доставени пред него доделува износ од 600 евра за покривање на трошоците 
на жалителот, зголемени за какви било трошоци кои би можеле да и се 
наплатат.  
 
В. Затезна камата 
 
Судот смета за соодветно дека затезната камата треба да се засметува врз 
основа на најниската каматна стапка за позајмени средства на Европската 
централна банка, на која треба да се додадат три проценти.  
 
ОД НАВЕДЕНИТЕ ПРИЧИНИ, СУДОТ ЕДНОГЛАСНО  
 

1. Ја pроgласи жалбата по однос на прекумерната должина на постапката 
за допуштена а остатокот на жалбата за недопуштен.;  

 
2. Смеtа дека има повреда на членот 6 ставот 1 од Конвенцијата, во однос 

на должината на постапката;  



 416

 
3. Смеtа  

 
(а) дека односната држава треба да му плати на жалителот, во рок од 
три месеци по датумот на кој пресудата ќе стане конечна според членот 
44 ставот 2 од Конвенцијата, следните износи, конвертирани во 
националната валута на тужената држава според курсот кој се 
применува на денот на исплатата:  
 

(i) 1.200 (илјада и двесте ) евра на име на нематеријална штета, 
како и какви било трошоци кои би можеле да и се наплатат;  

 
(ii) 600 (шестотини) евра за трошоци и надоместоци, како и какви 
било трошоци кои би можеле да и се наплатат;  

 
(б) дека по истекот на погореспоменатите три месеци до исплатата, ќе 
се засметува камата на горенаведените износи, по стапка еднаква на 
најниската стапка за позајмени средства на Европската централна 
банка, за периодот до плаќањето зголемена за три процентни поени.  
 

4. Gо оtфрла остатокот од барањето на жалителот за правичен 
надоместок.  

 
Изготвено на англиски, и доставено написмено на 23. 7. 2009 година, во 
согласност со Правило 77 ставот 2 од Деловникот на Судот.  
 
 
Claudia WESTERDIEK           Peer LORENZEN  
        Секретар            Претседател  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 


