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Недостатоци при имплементацијата на законите 
 

1. Рочиштата за објава на одлуките многу често се одложуваат или пак завршуваат без 
да се објави одлуката. Во праксата се случува судиите да им посочат на странките 
дека ќе ја дознаат содржината на изреката на пресудата /одлуката тогаш кога ќе им 
биде доставена; 

2. Во одредени случаи, судиите не им врачуваат на странките записници од 
рочиштата за објава на одлуката. Поради ова, на странките не се во можност да 
поднесат жалба на записникот. Многу често, рочиштата за објава на одлуката се 
одржуваат дури 20 дена откако одлуката е донесена; 

3. Во образложението на пресудите некои судии својата одлука ја засноваат врз 
основа на докази кои не биле изведени на главното рочиште. Веројатно ова ќе се 
подобри со воведувањето на електронското снимање на рочиштата; 

4. Одреден број на адвокати од Скопје платиле  за електронски потпис веќе три 
години, но членовите кои се однесуваат на електронската достава сéуште не се 
применуваат (1ви септември 2009); 

5. Адвокатите понекогаш наидуваат на проблеми при добивањето на информации од 
државните органи и институции. Поради ова, тие се доведени во состојба да го 
одложуваат поднесувањето на тужбата пред основните судови. Адвокатите имаат 
проблем при барањето на податоци за идентификација на обвинетиот, бидејќи 
Министерството за внатрешни работи бара матичен број на граѓанинот, кој на 
адвокатите најчесто не им е познат. 

6. Рочиштата за приговорите против решение на нотар со кое се дозволува 
извршување врз основа на веродостојна исправа се закажуваат и до 6 месеци од 
поднесувањето на приговорот; 

7. Врховниот суд треба да подготвува правни мислења и да се грижи за 
хармонизацијата на судските одлуки 

8. Некои судии имаат пракса да закажуваат рочишта на секои 2 до 3 месеци без оглед 
на обемот на предмети во работа. Исто така, судиите само  претпоставуваат  колку 
долго ќе трае некое рочиште во зависност од релативната сложеност на предметот, 
и поради тоа рочиштата најчесто доцнат. Рочиштата во стопанските предмети 
дефинитивно не можат да се закажуваат на секои 10 минути. Поефикасно 
управување со времето и поефикасни практики за закажување на рочишта треба да 
се применат. 

9. Во одредени случаи, кога адвокатот доцни на рочиште само неколку минути, 
тужбата се смета за повлечена. Од друга страна, судиите не го почитуваат времето 
на адвокатите и многу често доцнат со почетокот на рочиштето. Исто така, доколку 
на судијата му е познато дека доставата била неуспешна, судот треба да го извести 
адвокатот навремено, за да се избегнат непотребни патни трошоци, особено за 
адвокатите кои патуваат од друг град. 

10. Отпорот на судиите да ги одобрат судските трошоци (патни трошоци за патување со 
возило) за адвокат кој застапува странка во друг град им го оневезможува правото 
на странките да имаат адвокат по свој избор. Неколку адвокати изјавија дека не 
можат да пристигнат на време на рочиште кое е закажано рано наутро доколку 



патуваат со автобус. Оптоварување за странката е да се задолжи да плати за престој 
во хотел на адвокатот, бидејќи судијата повторно ќе ги одбие и овие трошоци. 

11. Судиите го применуваат Член 146 став 3 од Законот за парнична постапка многу 
строго, постојат случаи во кои уплатениот износ за судска такса бил помал за само 
30 денари од потребното, и судот вака поднесената тужба ја отфрлил. 

12. Бидејќи во согласност со Законот за парнична постапка (Член 372, став 4) условите 
за поднесување на барање за ревизија се ограничени, четирите апелациони судови 
фактички ја играат улогата на Врховен суд. Ревизија е дозволена само ако во втор 
степен судот дозволил ревизија во пресудата, ако тој суд проценил дека одлуката 
зависи од решавање на битно прашање важно за унифицирањето на судската 
пракса. Во нашите судови ова е практично невозможно, бидејќи судската пракса не 
се објавува и на апелационите судии не им се познати други одлуки од истата 
област. 

13. Иако „специјалната достава“ не е предвидена во Законот за парнична постапка, 
неретко се користи од страна на судиите. Честа пракса е адвокатот да го одведе 
судскиот доставувач со сопствено возило до адресата на тужениот со цел да се 
обезбеди побрза и посигурна достава; 

14. Во 150 предмети мониторирани од Коалицијата Сите за правично судење, ниту 
една гаранција не била изречена како мерка за обезбедување на присуство на 
обвинето лице. Исто така, забележан е недостаток на координација помеѓу 
судовите и притворските / затворските одделенија, бидејќи многу често 
затворените и притворени лица не се доведуваат на закажаните рочишта;  

 
 
Предлози за измени на закони 

 
 

1. Постои потреба да се воведе институтот „уставна тужба“ во врска со заштитата на 
основните човекови права и слободи, пред сѐ во однос на правото на сопственост, 
а особено по укинувањето на Барањето за заштита на законитоста во 2005 година 
со Законот за парнична постапка (79/2005).  

2. Да се измени Законот за судски такси и да се пропишат фиксни износи на такси, а 
не процентуално според вредноста на спорот. 

3. Предлог за измени во Законот за судски такси во однос на случаите кога судските 
такси се платени, а судот ја отфрлил тужбата. Во овие случаи, судската такса која е 
веќе платена треба да и се врати на странката, или износот да биде засметан во 
случај кога тужителот поднесува подоцнежна тужба за истата правна работа. 

4. Измена  на членот 395 од Законот за парнична постапка кој се однесува на 
повторување на постапката. Мислење на адвокатите е дека повисокиот суд треба 
да одлучува по барањата за повторување на постапката. 

5. Измена на член 324 од Законот за парнична постапка, во однос на објавата на 
судските одлуки на посебното рочиште. Странките треба да добијат записник од 
ова рочиште, кое ќе служи како доказ за видот на одлуката која е објавена. 

6. Бидејќи новиот Закон за парнична постапка товарот на докажувањето го пренесува 
на адвокатите, тие треба да имаат поголеми овластувања во однос на добивањето 
на релевантни податоци од државните органи. 

 
  


