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ПРЕДГОВОР
Овој документ за јавни политики е продуциран во рамките на
проектот: „Граѓани во Собрание: Законодавни иницијативи за
човекови права“, финансиран од Европската унија и кофинансиран
од Фондацијата за демократија Вестминстер.
Преку проектот се поддржани 11 иницијативи за промени на
закони што се однесуваат на човековите права во повеќе области:
образование, здравствена заштита, социјална заштита, медиуми,
судство, дискриминација итн. Иницијативите се реализираат од
страна на 12 организации што се директно вклучени во процесот
на донесување закони преку: (1) Едукација за истражувања
и документи за јавни политики; (2) Јакнење на соработката
меѓу медиумите и граѓанскиот сектор; и (3) Интензивирање на
соработката со собранието и граѓанските организации.
Овој документ за јавни политики е резултат на обуките за применети
истражувања и за креирање документи за јавни политики на кои
присуствуваа претставници од дванаесетте организации што се
вклучени во проектот, како и менторската поддршка што што
беше обезбедена во период од јуни до октомври 2016 година.
Обуките и менторската поддршка беа испорачани од Високата
школа за новинарство и односи со јавност и од Фондацијата за
демократија Вестминстер. Во текот на овој период, а како резултат
на обуките и со поддршка на менторите, организациите креираа
планови за истражување што ги спроведоа и врз основа на кои
подготвија документи за јавни политики во кои јасно и издржано
се идентификува проблемот, но се нудат и предлози за законски
измени што би довеле до негово решавање.
Содржината на овој документ за јавни политики е во целосна
одговорност на авторите и не ги одразува ставовите на
Фондацијата за демократија Вестминстер и на Високата школа за
новинарство и односи со јавност.
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1. ИЗВРШНО РЕЗИМЕ
Овој документ за јавни политики е дел од иницијативата „Ефективна
административна правда“ на Центарот за правни истражувања
и анализи како дел од програмата „Собранието и граѓаните:
Законодавни иницијативи за човекови права“ што го реализира
фондацијата за демократија Вестминстер во партнерство со
Високата школа за новинарство и за односи со јавноста.
Целта на документот е да укаже на проблемот на неефективноста
на управното судство, односно неможноста граѓаните на брз и
ефективен начин да остварат заштита или признавање на своите
права преку управните судови. Идејата на документот за јавни
политики е како да се поттикне зголемувањето на ефективноста
на одлуките на управните судови како заштитници на правата
и слободите на граѓаните од противзаконското и самоволното
постапување на органите на државната управа.
Главните проблеми разработувани во делот што следува се
ефикасното и ефективното работење на управното судство, пред
сè, на Управниот суд на Република Македонија. Клучните причини
што ја прават административната правда неефективна се долгото
траење на постапката пред Управниот суд, како и на неодлучувањето
на Управниот суд во полна јурисдикција, односно по меритумот на
предметот (избегнувањето на Управниот суд директно да утврди
дали некој граѓанин или правно лице може да ужива определено
право засновано со Уставот и со законите). Ова би значело, на
пример, доколку некој граѓанин се обрати до Управниот суд за
одбиен упис во Катастарот на недвижности, Управниот суд со
пресуда треба да го задолжи Катастарот за недвижности да изврши
упис на недвижноста на граѓанинот, а не само да ја поништи
потврдата на Катастарот поради тоа што е незаконита.

8

Како до ефективна административна правда?

Во овој документ детално се елаборира судската практика,
истражена или доловена низ перцепциите/искуствата на клучните
фактори што редовно се инволвирани во управните постапки. За
таа цел, Центарот за правни истражувања и анализи реализира
квалитативно истражување употребувајќи методи на интервјуа,
фокус-групи и средби со релевантни чинители од областа на
правосудството. Врз основа на одржаните средби на кои беа
интервјуирани чинителите (државни службеници, поранешни судии
со искуство во управни спорови, поранешни раководители од
државната управа, претставници на граѓанскиот сектор и други),
фокус-групи со судии од управните судови (Вишиот управен
суд), адвокати и правници (специјализирани за управно право)
и граѓани (кои се странки во управни спорови), како и постојните
анализи и документи што ги имаше предвид тимот на истражувачи,
заеднички заклучок е дека основата на неефективноста на
управните судови лежи во помал дел во квалитетот на судските
одлуки. Пред сè, поголемиот дел се должи на недисциплината
на органите на управата во почитувањето и спроведувањето на
одлуките на повисоките органи и управните судови. Со цел да се
намали долгото траење на постапката, која може да биде и неколку
години, па дури и децении (случај „Митева против Македонија“),
потребно е донесувањето на актите на органите на државната
управа да биде во согласност со насоките содржани во одлуките на
Управниот суд. Ова би значело практично извршување на одлуките
на Управниот суд, со што граѓаните веднаш би го почувствувале
ефектот од работата на управните судови. Но, бидејќи постои
недисциплинираност кај органите на управата, потребен е систем
за извршување на одлуките на Управниот суд, кој е од примарно
значење според судиите, адвокатите и Министерството за правда
што беа интервјуирани во рамките на ова истражување.
Истражувањето покажа дека се можни два различни пристапи за
тоа како да се спроведе овој систем.
1. Судиите сметаат дека извршувањето на одлуките треба да
биде во рацете на некој од надзорните органи на државната
управа, како, на пример, Државниот управен инспекторат.
2. Втората група чинители, адвокатите, граѓаните и
Министерството за правда се залагаат за модел во кој Управниот
суд би ја имал главната улога во делот на назначување судија
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за извршување пресуди, додека извршувањето би било
спроведувано од страна на надзорен орган во рамките на
државната управа или самостоен орган, како, на пример,
Советот за инспекциски служби.
Тимот на истражувачи ги презентира и можните опции за јавната
политика што е тема на овој документ. Оттука, истражувачкиот тим
по спроведената анализа и разговори утврди дека е потребна брза
измена на два закони: Законот за управни спорови и евентуална
промена во Законот за инспекциски надзор, со цел да се воспостави
ефикасен систем за извршување на одлуките и дека е потребно
Управниот суд да комуницира со органот што би бил задолжен за
извршување на одлуките.
ЦПИА предлага итно креирање механизам за извршување на
одлуките на Управниот суд, од чии редови би бил назначен судија или
службеник што ќе го следи извршувањето. Притоа, обезбедувањето
обука за судиите или службениците што ќе бидат задолжени за
следење на извршувањето на одлуките е една од препораките за кои
тимот верува дека ќе доведе до ефективност во административната
правда во Република Македонија.
Оваа анализа покажува дека управното судство се наоѓа во период
во кој е потребно преземање конкретни чекори што би довеле до
зголемување на ефективноста на правдата.
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2. ВОВЕД
Секој човек најмалку двапати во својот живот без своја волја
е странка во управна постапка, во моментот кога се раѓа и во
моментот кога ќе почине, односно со неговото регистрирање во
матичната книга на родени и матичната книга на умрени лица.
Во меѓувреме, ако се земе просекот на управни постапки што
ги води граѓанинот, од наједноставните, на пример, издавање
лични и патни исправи, до многу посложени како што е издавање
градежни дозволи, остварување право на социјална помош и
други, секој граѓанин најмалку дузина пати во нив е странка.
Токму поради секојдневната потреба видно од фреквентноста
на учеството во управните постапки, граѓаните очекуваат тие
да бидат брзи, ефикасни и ефективни, од причина што во нив
остваруваат права или им се наметнуваат обврски. Како гарант
за остварување права загарантирани со Уставот и со законите
пред органите на управата, во Република Македонија се јавуваат
управните судови, кои обезбедуваат судска заштита во случај на
незаконито постапување. Поради ова, административната правда
има клучна улога во животите на граѓаните, кои ја бараат кога
сметаат дека од страна на државните органи им е оневозможено
уживањето некое уставно или законско загаранитрано право или
дека им се наметнува обврска надвор од законските норми. На
пример, граѓаните можат да бараат заштита доколку сметаат дека
Управата за јавни приходи (УЈП) им утврдила обврска да платат
данок за кој не се должни да го платат или доколку им утврдила
повисок износ на данок од законски предвидениот. Слично,
доколку општината не им издава дозвола за градба, граѓаните
можат да побараат судска заштита пред управните судови, кои
и во првиот и во вториот случај прво ќе ја ценат законитоста во
постапување на органите што се тужени, а потоа и ќе ја решат
правната работа поради која граѓаните се обратиле до нив.

11

Но, во практиката, целиот овој процес не е толку едноставен и
покрај тоа што е на едноставен начин уреден со Законот за
управните спорови. Имено, Управниот суд е должен, во согласност
со членот 40 од овој закон, доколку „претходно со пресуда го
поништил управниот акт, а органот не постапил по насоките и
ставовите на судот изнесени во пресудата, со пресуда да ја реши
управната работа“1, но таа обврска Управниот суд речиси никогаш
и не ја почитува, со што создава „пинг-понг“ ефект за граѓанинот.
Ова би значело дека ако граѓанин, чие барање за рефундација на
парични средства од Фондот за здравство биде одбиено од страна
на министерот за здравство, има право да се обрати до Управниот
суд и да побара заштита. По разгледувањето на предметот, судот
може да утврди дека одлуката на министерот за здравство е
незаконита поради што на граѓанинот му следува рефундација на
платените средства за здравствени услуги, да ја поништи и да му
наложи да донесе одлука согласно насоките што ќе му ги даде во
пресудата. Доколку министерот за здравство не постапи според
насоките на Управниот суд и повторно донесе одлука со иста
содржина како таа што му била поништена, логично е да се очекува
дека Управниот суд треба да му признае право на рефундација
на граѓанинот. Но, во практиката, ситуацијата е сосема поинаква:
Управниот суд само ќе продолжи да ги поништува одлуките на
министерот за здравство и да дава насоки за признавање на
правото на рефундација, без оглед на тоа што тие нема да бидат
почитувани. Во определени случаи во постапките за рефундација,
Управниот суд донел дури по две „позитивни“ пресуди со кои го
поништил решението на министерот за здравство, но без никаков
ефект. Оваа практика на Управниот суд се пресликува во сите
негови постапки, без оглед на видот на правната работа и органот
што ја донесува одлуката во управната постапка.
Истражувачкиот тим на ЦПИА започна со анализа на документи
што се однесуваат на оваа проблематика, првенствено на
Законот за управните спорови, одлуките на Уставниот суд со
кои се укинуваат неговите одредби, Законот за парничната
постапка, како и извештаите за работа на Управниот суд во
периодот 2008—2014 година, и извештајот на Судскиот совет на
Република Македонија за 2015 година. Покрај овие документи,
беа анализирани и извештаи и анализи за работата на управните
судови, наведени во користени материјали, од кои беа добиени
1 Закон за управните спорови, член 40 став 1 алинеја 5 (СВРМ бр. 62/2006, СВРМ бр.
150/2010).
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многу корисни информации за целиот процес на истражување.
При анализа на овие документи, тимот користеше аналитички
и компаративен пристап. Освен анализа на документи, тимот
спроведе длабински интервјуа со другите релевантните
чинители во овој процес: Министерството за правда, експерти за
правосудство и државна управа, како и фокус-групи составени
од судии на управните судови, адвокати, правници и граѓани
што биле дел од постапките со цел да добие повеќе податоци,
со цел да го утврди проблемот и да го анализира. Длабинските
и полуструктурирани интервјуа беа одржани во периодот од јули
до септември 2016 година. Во рамките на ова истражување, тимот
организираше и три фокус-групи со цел да добие релевантни
информации од лицата директно вклучени во процесот што е
тема на истражувањето. Првата фокус-група беше одржана со
граѓани што воделе постапки пред управните органи и управните
судови. Втората фокус-група беше составена од адвокати и
правници што застапуваат граѓани во управни постапки, односно
чија специјализација е административното право. Третата фокусгрупа, тимот ја спроведе со судии од Вишиот управен суд. Во
рамките на овие фокус-групи, тимот на ЦПИА се обиде да добие
одговор на следните прашања:
1. Што го забавува процесот на донесување одлуки во полна
јурисдикција?
2. Зошто е намалена ефективноста во донесувањето на
одлуките во управните судови?
3. Кои се причините поради кои доаѓа до долготрајност во
постапките?
Во овој документ се презентирани наодите добиени низ
различните методи на собирање и анализа на податоците што беа
предмет на истражување. Документот ги сублимира заклучоците
од добиените информации и нуди препораки за подобрување на
состојбата во административното судство.
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3. ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПРОБЛЕМОТ
И СЕГАШНАТА СОСТОЈБА
Неефективноста на административната правда се должи, пред
сè, на недостиг на механизам за спроведување на одлуките на
Управниот суд. Поради тој недостиг, органите на државната
управа чувствуваат „удобност“ да не постапуваат според одлуките
на Управниот суд, со што, всушност, се одолжуваат постапките
пред управните судови. Постапките може да траат и по неколку
години. Со текот на времето, кај граѓаните се јавува сомнеж и тие
ја губат довербата дека Управниот суд може на ефективен начин
да ги заштити нивните права и слободи што им се прекршени од
страна на државните органи.
Но овој проблем не е актуелен само во последните неколку
години, туку тој датира од многу порано. Управата во секоја
држава претставува систем преку кој се спроведуваат политиките
на државата. Директни спроведувачи на политиките се
првостепените органи (органите на управата, како што се УЈП,
Царинската управа, Агенцијата за катастар на недвижности на
Република Македонија, Управата за водење матична евиденција и
многу други). Нивни контролори во минатото беа т.н. второстепени
владини комисии, кои беа составени од раководители на управните
органи, министри, директори на институции, а со цел да се
коригира работата на управните органи, но и да се врши увид во
аномалиите на системот. Овие комисии не успеаја да ја извршат
својата функција, поради што беа укинати. Поради тоа, во рамките
на „втората“ судска реформа што започна во 2004 година преку
усвојување на Стратегијата за судска реформа 2004—2009 година,
беше одлучено да се основа нов специјализиран суд за решавање
на управните спорови. Како што е наведено во Стратегијата,
потребата од создавање посебен, специјализиран суд во областа
на управните спорови се оправдува со неможноста Врховниот
суд на Република Македонија ефективно да се справи со нив.
Имено, се нагласува дека управните спорови се едно од „тесните
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грла“ во судството, со годишен прилив од околу 3.000 предмети,
од кои Врховниот суд на Република Македонија решава само
2.000, односно околу 67%. Претпоставка во Стратегијата е дека
основањето специјализиран суд би придонел за надминување на
ваквите состојби во однос на заштитата на правата на граѓаните
во оваа област2. Но решавањето на проблемот со бројот на
заостанати предмети беше една од причините, додека повод за
формирањето на Управниот суд беше да се спроведува директна
ефикасна и ефективна судска, односно надворешна контрола на
работата на органите на управата, без одолжување на постапката.
Со формирањето на Управниот суд, во македонското
законодавство почна процесот на укинување на второстепените
органи што одлучуваа по жалба против одлуките на управните
органи и започна директното упатување за барање заштита
пред Управниот суд на Република Македонија и пренесување на
надлежностите, но и на заостанатите предмети по управен спор
што беа во Врховниот суд на Република Македонија.
Во 20093 година, Уставниот суд по иницијатива за оцена на
уставност во делот на немањето право на правен лек против
одлуките на Управниот суд, донесе одлука со која предвиде
задолжителност на жалба. Поради ова, истата година, Законот за
управните спорови беше дополнет и беше предвидено формирање
на Вишиот управен суд чија основна надлежност е да одлучува по
жалбите изјавени против одлуките на Управниот суд.
Но, целта на основањето на Управниот суд преку кој требаше
граѓаните да имаат директна судска заштита започна да ги
покажува своите аномалии што се манифестираа со сè поголем
број заостанати предмети во Управниот суд. На пример, Врховниот
суд во 2006 година имал 3.4914 заостанати предмети, додека, пак,
Управниот суд во 2015 година имал 9.8725 заостанати предмети.
Очигледно е дека бројката е зголемена за трипати.

2 Данче Даниловска-Бајдевска, Нада Наумовска (2012) Повеќе труд за подобар суд —
Судската заштита на човековите права во управен спор. Скопје, ФООМ,
http://soros.org.mk/dokumenti/Poveke_trud_za_podobar_sud_MK.pdf
3 Одлука на Уставниот суд на Република Македонија У.бр.231/2008 од 16 септември 2009
година.
4 Податоци од Стратегијата за реформа на правосудството 2004 година – Министерство за
правда, достапни на веб-страницата на Министерството за правда www.justice.gov.mk
5 Годишен извештај на Судскиот совет на Република Македонија за 2015 година.
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Со цел да се растовари Управниот суд од сè поголемиот прилив на
предмети, повторно беа воведени второстепените комисии. Прво,
во 2011 година беше воведена Државната комисија за одлучување
во втор степен во работен однос и управната постапка6, додека,
пак, во 2014 година беше основана Државната комисија за
одлучување во втор степен во областа на инспекцискиот надзор
и прекршочната постапка7. Со овие законски решенија, но и со
зголемувањето на бројот на судиите за нијанса се намали бројот
на заостанати предмети во Управниот суд, но тоа не придонесе да
се намали бројот на предмети по основ на донесување одлуки во
полна јурисдикција, со што Управниот суд продолжи да си игра
„пинг-понг“ со органите на државната управа при што најмногу
штета трпат граѓаните.
Една од целите на формирањето на Управниот суд е формирање
суд што ќе биде задолжен да врши надворешна, судска контрола
на работата на управните органи и да спроведува ефикасна и
ефективна административна правда, односно на брз, економичен
и експедитивен начин да одлучува ефективно за правата и
слободите на граѓаните што бараат судска заштита од незаконито
работење на органите на државната управа.
Граѓаните брзо ја препознаа улогата на Управниот суд и почнаа да
се обраќаат до него веднаш по неговото основање, со што бројот
на предмети од година во година растеше.

6 Закон за основање државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка од
работен однос во втор степен – (СВРМ 51/2011).
7 Закон за основање државна комисија за одлучување во втор степен во областа на
инспекцискиот надзор и прекршочната постапка (СВРМ 130/2014).
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Година

Примени
предмети

Решени
предмети

Нерешени
предмети

20088

9.591

5.145

4.446

2009

9.043

7.857

1.186

9

2010

9.792

6.322

3.470

201111

11.867

9.746

2.121

2012

14.611

16.363

14.228

13

2013

12.754

14.544

12.461

201414

13.585

15.395

10.773

2015

15.143

16.044

9.872

10

12

15

Но, покрај очигледниот тренд за намалување на заостанатите
предмети во последните три години, расте(ше) бројот на нови
предмети. Сè уште не постои драстична промена во ефикасноста
и во ефективноста на работата на Управниот суд и покрај фактот
што бројот на судиите од првичниот 19 е зголемен на 33 судии.
Единствена видлива промена е минорното намалување на
пристигнати предмети во Управниот суд во 2013 година. Причината
за намалениот број на пристигнатите предмети е во формирањето
и започнувањето со работа на Државната комисија за одлучување
во управна постапка и постапка од работен однос во 2012 година.
Меѓу другото, во нејзина надлежност е да постапува за решавање
по жалби против решенија донесени во управна постапка во прв
степен од страна на министерствата, другите органи на државната
управа, организации утврдени со закон и други државни органи.
Но, како што беше изнесено погоре, оваа Државна комисија
не успеа во својата задача да го олесни товарот од примени
предмети во судот. Наспроти тоа, веќе од следната 2014 година,
бројот на пристигнати предмети повторно расте, што укажува на
фактот дека проблемот на нерешавање предмети од управната
сфера се јавува уште во второстепената постапка, односно уште
пред предметот да дојде до Управниот суд. Како што ќе биде
8
9
10
11
12
13
14
15

Извештај за работата на Управен суд на Република Македонија за 2008 година.
Извештај за работата на Управен суд на Република Македонија за 2009 година.
Извештај за работата на Управен суд на Република Македонија за 2010 година.
Извештај за работата на Управен суд на Република Македонија за 2011 година.
Извештај за работата на Судскиот совет на Република Македонија за 2012 година.
Извештај за работата на Управен суд на Република Македонија за 2013 година.
Извештај за работата на Управен суд на Република Македонија за 2014 година.
Извештај за работата на Судскиот совет на Република Македонија за 2015 година.
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разработено понатаму во документот, Државната комисија игра
значајна улога на филтер на предметите што доаѓаат пред судот.
Зголемен број заостанати предмети
Зголемениот број заостанати предмети не се должи само на
често спомнуваните акумулирани предмети од Врховниот суд што
беа пренесени во Управниот суд во 2007 година, туку доколку
се земат искуствата од спроведените интервјуа и разговори во
фокус-групите, тој се должи и на воспоставената практика на
неефективно решавање на предметите, односно недонесување
ефективни одлуки со кои би се утврдило право или би се
отстранила некоја обврска наметната спротивно на закон, за што
зборувавме погоре.
Општ став на сите судии беше дека не постои методологија со
која се обележуваат повторувачките предмети и причината за
нивното повторување. Тоа се предметите што еднаш веќе биле
решени во корист на граѓанинот, но повторно биле вратени до
Управниот суд поради непостапувањето на органот на државната
управа по инструкциите во одлуката со која претходно му бил
поништен управниот акт.
Законот за управните спорови во членот 4016 предвидува
ситуации во кои Управниот суд задолжително треба да ја реши со
пресуда управната работа за која е поднесена тужба од страна
на тужител. Овие случаи, во најмала рака, ги покриваат најголем
број од ситуациите поради кои и се поднесува тужба (погрешна
примена на право, непостапување на управниот орган по
насоките на судот дадени со пресудата со која веќе е поништен
управниот акт на тој орган, ако тужителот по пресудата со која
бил поништен управниот акт поднесе нова тужба како резултат
на непостапување по правното мислење на судот, „молчење на
администрација“ и други). Со тоа на судот му дава можност за
т.н. одлучување, односно решавање на правната работа, и со
таквата пресуда да го замени управниот акт. Притоа, во дел од
овие ситуации, Управниот суд е должен да го извести органот на
надзор за донесената пресуда и да го суспендира овластеното
службено лице што не ја почитувало пресудата на судот и да
покрене постапка за негова одговорност17. Според судиите,
16 Законот за управните спорови (СВРМ 62/2006 и СВРМ 150/2010).
17 Ibid.
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општ став беше дека оваа одредба воопшто не е заживеана во
практиката.
Фокус-група со граѓани
Граѓаните во рамките на фокус-групата стоеја на ставот дека, од
нивно искуство, Управниот суд релативно ефикасно постапувал
во нивните предмети, што беше потврдено и од адвокатите и од
правниците, од што може да се дојде до заклучок дека Управниот
суд може да се смета за ефикасен, но не и за ефективен суд.
Што ќе ми е одлука донесена во рок од 6 или 9 месеци кога не
можам да ја користам за ништо. Сè си останува по старо.
Само одиме горе-долу.18
Јас со мојот адвокат дури и на позитивни пресуди на
Управниот суд поднесуваме жалби до Вишиот управен суд,
со надеж дека тој ќе ја реши ефективно работата, но без
успех. И покрај сите аргументи, повторно се враќаме кај
државните органи.19
Граѓаните што воделе предмети пред Управниот суд се
изјаснија дека постапувањето на администрацијата е на високо
професионално ниво и дека во дел од барањата за давање
приоритет се одговарало позитивно и навремено. Дотолку повеќе
што четворица од шесте интервјуирани потенцираа дека Управниот
суд постапува ефикасно и дека за разумен рок од помеѓу 6 до 12
месеци биле донесени одлуки по нивните тужби. Ова е забелешка
и на Судскиот совет на Република Македонија20. За разлика од
нив, другите двајца истакнаа дека Управниот суд воопшто ниту
еднаш не прифатил барање за приоритетно постапување и покрај
тоа што биле поднесени неколку барања и дека одлуките ги донел
во период од 12 до 18 месеци. За втората група испитаници беше
карактеристично што имаа поднесено тужби против управни акти
на Катастарот за недвижности, како и за предмети од областа на
денационализацијата.
Сите граѓани беа сложни околу фактот дека по добиените мал број
одбивачки пресуди против кои се поднесени жалби до Вишиот
управен суд, управниот орган чиј управен акт бил поништен
донел идентичен управен акт и тие биле принудени повторно да
18 Извадок од транскрипт од фокус-група со граѓани, реализирана на 14 септември 2016 година.
19 Извадок од транскрипт од фокус-група со граѓани реализирана на 14 септември 2016 година.
20 Годишен извештај на Судскиот совет на Република Македонија за 2015 година.
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поднесуваат тужба до Управниот суд. Двајца од интервјуираните
лица досега против ист орган за иста правна работа поднеле по
три тужби:
Јас имам поднесено 3 тужби за легализација на бесправно
изграден објект, кој катастарот првично ми го упиша, а потоа
ми го избриша без никаков правен основ што беше двапати
констатирано од страна на Управниот суд. Се надевам дека
сега Управниот суд, по 5 години, ќе донесе пресуда со која ќе
изврши упис на мојот имот во Катастарот.21
И покрај тоа што утврдија дека нема чек за исплата на
национализираната земја, органот за денационализација
донесе повторно негативно решение, па морав да поднесам
тужба по трет пат. Сам барам судската практика за
Управниот суд еднаш засекогаш да донесе одлука за да ни се
врати имотот што ни е одземен пред 70 години и што го
гледам секој ден од прозорецот на мојот дом.22
Фокус-група со адвокати и правници
Адвокатите и правниците беа согласни дека Управниот суд
релативно брзо постапувал во нивните предмети, но дека и
покрај сите дописи и аргументи што ги изложиле во постапката не
добиваат ефект од неа, со што понекогаш се доведува во прашање
и нивниот углед и репутацијата.
Мојата клиентка ми кажа: што ако ги доби сите пресуди
позитивни кога јас не можам да си ја упишам земјата што
ми ја остави татко ми, или Исто така, една клиентка ми
спомна дека ќе ме кани на 8-ми роденден кај нејзиниот син
за кој сè уште сме пред Управниот суд за рефундација за
средства платени за породување на детето. Што да кажеме
повеќе.“ 23
Оттука може да се заклучи дека Управниот суд е само коректор
на работата на управните органи, но не и заштитник на правата и
слободите на граѓаните и другите лица во Република Македонија.
21 Извадок од транскрипт од фокус-група со граѓани реализирана на 14 септември 2016 година.
22 Извадок од транскрипт од фокус-група со граѓани реализирана на 14 септември 2016 година.
23 Извадок од транскрипт од фокус-група со адвокати, реализирана на 16 септември 2016 година.
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Анализата на релевантните документи (годишните извештаи за
работата на Управниот суд и Судскиот совет), како и водените
разговори и интервјуа го потврдија заклучокот дека не постојат
податоци за бројот или процентот на донесени ефективни одлуки
од страна на Управниот суд, кога судот утврдил определено право
или слобода на тужителите што побарале судска заштита од
актите и постапувањето на органите на државната управа.
Адвокатите ја потенцираа и одлуката на Европскиот суд за
човекови права за случајот „Миткова против Македонија“24, која
се однесува на постапките за надоместок на трошоци за лекување
во странство од страна на Фондот за здравствено осигурување и
каде што постапката за спорот траела цела 21 година.
Главна забелешка на сите адвокати, правници и граѓани и
заеднички заклучок е дека освен во одбивателните пресуди
со кои всушност се потврдува управниот акт на органот на
управата, секогаш кога Управниот суд донел пресуда, со неа
само го поништувал управниот акт против кој била поднесена
тужбата, додека во ниту еден случај не била донесена ефективна
пресуда за признавање определено право како што било барано
во нивните тужби. Од спроведените интервјуа и фокус-групи, со
адвокатите, правниците и граѓаните, може да се сумира дека во
ниту еден случај не било констатирано одвоено мислење на судија
што не се согласува со одлуката на другите судии во советот,
без разлика по кој основ. Издвоеното мислење дава поголема
јасност и предвидливост на судската пресуда, како и увид на
кој начин одлучувале судиите за определена правна работа.
(Одвоено мислење на судија претставува несогласување на еден
од судиите во советот што суди. Управниот суд секогаш суди во
совети од тројца судии. Кога судијата не се согласува со одлуката
што ја донеле другите двајца судии, во прилог на одлуката има
право да даде свое издвоено мислење со кое ќе го искаже своето
несогласување со мнозински донесената одлука, 2 спроти 1.
Ваков вид постапување е карактеристичен за Европскиот суд за
човековите права во Стразбур.)
Перцепцијата на практичарите, адвокатите и правниците не се
разликува многу од перцепцијата на граѓаните што имале искуство
со работата на Управниот суд. Имено, адвокатите потенцираа
24

Миткова против Македонија, ЕСЧП (апликација бр. 48386/09)
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дека управната правда претставува најмалку атрактивна за
практичарите од причина што „не ѝ се гледа крајот“ за разлика
од другите судски постапки што се водат пред редовните судови.
Оваа констатација се заснова врз долготрајноста на постапката
во управен спор, но не поради нејзината должина, туку поради
репетитивноста, односно повторувањето на постапката. Најголем
проблем со кој се соочуваат практичарите е тајмингот во кој се
остварува судската заштита и целосното самоволие на органите
на управата поради несносење одговорност за донесените
одлуки. Практичарите потенцираат дека за разлика од судиите
што сносат целосна одговорност за одлуките што ги носат,
државните службеници и функционерите во управата воопшто
не се под надзор за квалитетот на донесените управните акти,
па поради тоа сè повеќе се зголемува просторот за арбитрарно
постапување. Практичарите, исто така, наведуваат дека доколку
се спроведе оценување на службениците и функционерите во
однос на поништени и укинати одлуки од страна на Управниот
суд, тоа би можело да придонесе кон поголемо почитување
на одлуките на Управниот суд со што би се намалил и обемот
на работата. Од страна на адвокатите беше укажано дека во
своето работење имаат сретнато одлуки што се донесени во
полна јурисдикција, но тоа биле само ретки случаи и тие биле
карактеристични во сегментот на денационализацијата. Во истата
насока беше напомнато дека имаат сретнато и издвоени мислења,
но само во предмети што се многу специфични, како, на пример,
во предмети против решенијата на министри по тужби на т.н.
заменски министри.
Заеднички заклучок е дека Управниот суд воопшто не одлучува
ефективно, што доведува до сериозни консеквенции во правниот
поредок на Република Македонија, а не само во поединечното
остварување на правата на граѓаните и другите лица во Република
Македонија.
Фокус-група со судии
Од страна на интервјуираните судии, истакнато беше дека
долгото траење на постапките пред Управниот суд е причина на
нереагирањето на органите на управата што се тужени, односно
од непостоење можност Управниот суд сам да ги прибави списите
од предметот, туку треба да чека тие да му бидат доставени од
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страна на тужениот. Според судиите, ова прашање мора да се
решава на институционално ниво, односно преку воведување
интероперабилност
(електронска
комуникација
помеѓу
државната управа и управните судови – на пример, Управниот
суд да не ги чека списите од предметот од тужениот орган на
управата, туку тие би требало да бидат во електронска форма
во т.н. досие до кое судиите од Управниот суд би имале пристап
и сами би ги прибавувале сите потребни документи и докази)
помеѓу државната управа и Управниот суд, како и во изнаоѓање
институционално решение за извршување на одлуките. Во делот
на капацитетите на Управниот суд беше наведено дека тој е
екипиран и го има задоволителниот капацитет за намалување на
бројот на заостанатите предмети, што беше случај во изминатата
година. Сите судии потенцираа дека интероперабилноста помеѓу
државната управа и управните судови, како и помеѓу управните
судови и органите е од висок приоритет и дека таа би можела да
биде основа на процесот на извршување на одлуките на управните
судови.
Интервју со претставници на Министерство за правда
Истражувачкиот тим согласно планот за истражување оствари
состанок со претставници на Министерството за правда на
Република Македонија. За време на разговорот, од страна на
Министерството за правда беше потенцирано дека треба да се
ограничи временскиот период во кој Управниот и Вишиот управен
суд треба да донесат одлука, како што тоа веќе функционира
во управните постапки (на пример, 30 дена за донесување
првостепено решение или 15 дена рок за донесување решение
по жалба) или во граѓанските постапки (најмногу 6 месеци за
донесување пресуда во предмети за работен спор и 3 месеци
за донесување одлука по жалба). Исто така, беше потенцирано
дека е неопходно да се воспостави механизам за извршување на
одлуките на управните судови.
Последици од неефективноста
Неефективноста на Управниот суд веќе претставува сериозна
закана за повеќе сегменти од општествено-економскиот живот во
Република Македонија, која се одразува на повеќе нивоа:
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Недоверба во судството. Неможноста граѓаните на Република
Македонија да дојдат до правдата поради сторена повреда од
страна на државната управа ја намалува довербата кон судската
власт и паралелно ја зголемува несигурноста од извршната власт,
бидејќи граѓаните во ваква ситуација, освен до Управниот суд,
немаат каде да се обратат за заштита.
Несигурна бизнис - клима: Несигурноста што ја генерира
управното судство преку својата неефективност директно
влијае врз претприемништвото и врз бизнис-климата. Не постои
заштита од арбитрарното и незаконито постапување на органите
на управата, посебно што Управниот суд обезбедува заштита и
во делот на национализацијата, експропријацијата, даноците и
царините.
Импликации на судски и државен буџет: Процесот на
повторување и одолжување има и свои финансиски импликации
како на судскиот буџет, така и на државниот буџет на Република
Македонија. Повторувањето на постапката доведува до
дополнителни материјални трошоци и дополнителен ангажман
на човечки ресурси. Логично е да се заклучи дека економската
вредност на еден спор се зголемува повеќекратно со секое негово
повторување.
Во крајна линија, Управниот суд од своето постоење до
изготвувањето на оваа анализа постапува толку неефективно,
што во целост ја занемарува уставната надлежност на судовите,
и ја доведува под знак прашање темелната вредност – владеење
на правото во Република Македонија, како основен постулат на
едно демократско и граѓанско општество. Оваа аномалија може
да има и посебни консеквенции во евроатлантските аспирации
што се клучни за демократскиот и економски развој на Република
Македонија.
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4. МОЖНИ ОПЦИИ НА
ЈАВНАТА ПОЛИТИКА
Истражувачкиот тим на ЦПИА по спроведеното истражување
дојде до наод дека за воспоставување систем на ефективна
административна правда, потребно е да се предвиди механизам
за извршување на одлуките на управните судови.
Создавањето ваков механизам е условено од измени во
позитивното законодавство, поточно во Законот за управни
спорови и евентуална промена во Законот за инспекциски надзор.
Ова значи дека и во случаи кога не се носат одлуки со кои
се утврдува право, со правилно извршување на тие одлуки
ќе се зголеми ефектот на административната правда. Дел од
правните експерти како можен модел за следење го потенцираа
поранешниот модел и доктрината што ја имаше изградено
Врховниот суд на Република Македонија преку својот Оддел за
управни спорови, а кој беше во насока на директна комуникација
помеѓу судиите што одлучуваат во управните спорови и органите
на државната управа чии управни акти се поништени со одлуки
на Врховниот суд. Според испитаниците, оваа комуникација во
минатиот систем кога Врховниот суд ја имаше надлежноста да
постапува во предметите по управен спор, имаше големо влијание
во делот на коригирањето на работата на органите на управата и
покрај фактот што и Врховниот суд во тоа време не носеше одлуки
во полна јурисдикција.
Во однос на погоре наведениот наод, постоеше поделено
мислење на кој начин би можел да се спроведе системот за
извршување на одлуките. Едниот пристап, застапуван од судиите,
беше системот за извршување да биде исклучиво во рацете на
некој од веќе постојните органи што спроведува директен надзор
или контрола на работата на органите на управата. Тука, пред сè,
се мислеше на Државниот управен инспекторат или некој сличен
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орган. Вториот пристап, застапуван од Министерството за правда,
адвокатите и правниците, како и од граѓаните, беше дека треба
да постои мешовит модел, кој би ги вклучил Управниот суд и
дополнително некој друг орган, како што беше намерата на првиот
пристап, орган на надзор и контрола. Како пример за ваков орган
во вториот пристап беше наведен скоро формираниот Совет за
инспекциски служби под кој е всушност координацијата на сите
инспекциски служби во Република Македонија. Застапниците
на вториот пристап потенцираа дека главната улога би ја имал
Управниот суд, кој би требало да назначи судија што би го
следел извршувањето пресуди по службена должност, но, пред
сè, на барање на тужителите во управниот спор. Судијата што би
бил надлежен за следење на извршувањето би имал постојана
комуникација со, на пример, Советот на инспекциски служби, кој
всушност би го спроведувал присилното извршување на пресудите
преку инспекциските служби. Покрај ова, застапниците на вториот
пристап потенцираа дека е потребно и да се уреди временската
рамка како за донесување одлуки од страна на Управниот суд, на
пример, 3 месеци по прием на тужбата, така и временската рамка
за извршување на одлуките на Управниот суд, за која веќе постои
законски основ предвиден во членот 52 од Законот за управните
спорови каде што е наведено дека Ако според природата на
работата што била предмет на спорот, место поништениот
управен акт, треба да се донесе друг, надлежниот орган е должен
да го донесе без одлагање, а најдоцна во рок од 30 дена од денот на
доставувањето на пресудата.
И двата пристапи може да се земат како добра основа за промена
од причина што веќе лоцираниот проблемот на неефективноста
на административната правда е дуален. Од една страна,
недисциплинираноста на органите на државната управа што
резултира со арбитрарно спроведувањето на управната постапка
што доведува до еден магичен круг или „пинг-понг“ ефект што
може да трае со години, ако не и со децении (пример, Миткова
против Македонија), и институционалната неподготвеност или
отсуство на институционална и процесна храброст за отпочнување
процес на донесување одлуки со полна јурисдикција од страна на
Управниот суд.
Слабата страна на првиот пристап е дека доколку се остави
делот на спроведување на последниот дел на ефективноста на
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одлуките на Управниот суд на надворешен орган, без присуство
на Управниот суд, може повторно да доведе до лагодност во
постапувањето на овој орган. Ова е затоа што надлежноста на
органот за извршување на одлуките на Управниот суд нема да биде
од примарен карактер, бидејќи ќе станува збор за веќе постоен
орган што врши определени функции. Од друга страна, доколку
извршувањето се остави на таков орган, целосно ќе се растовари
Управниот суд, односно нема да му се наметне дополнителна
обврска што во овој момент не е дел од неговите надлежности, и
тој ќе има повеќе време да се посвети на работата на предметите
што ги добива.
Вториот пристап е посеопфатен, пред сè, затоа што се заснова
врз заедничко и координирано работење на управното судство со
органите на управата што е всушност и суштината на проблемот
што го анализираме, а за која зборувавме погоре во текстот.
Негативната страна на вториот пристап е ризикот од несоработка
на Управниот суд со органот што ќе го спроведува извршувањето
на одлуките на Управниот суд, како и додавањето дополнителна
надлежност на Управниот суд што и така е пренатрупан со предмети.
Позитивната страна е дека донекаде ќе се врати комуникацијата за
која зборувавме погоре, а која ја имаше воспоставено Врховниот
суд, и тоа токму помеѓу најсоодветните чинители, Управниот суд
и Советот што е надлежен за координација на сите инспекциски
служби, кои се всушност делот што врши контрола и принуда во
државната управа. Доколку се воспостави оваа институционална
спрега помеѓу управните судови и надзорните органи, очекувано
е за кратко време да се зголеми ефективноста на одлуките на
Управниот суд, но и, од друга страна, да се надминат многу горливи
прашања на државната управа што завршуваат пред управните
судови: ќе се намали приливот на предмети пред Управниот
суд, што ќе има позитивен ефект како за граѓаните, така и за
претприемништвото и општествено-политичкиот амбиент.
Со цел да се воспостави механизам за извршување на одлуките
на Управниот суд, потребна е интервенција во позитивното
законодавство во насока на воспоставување систем за извршување
на одлуките на Управниот суд за што ќе се зборува повеќе во делот
на препораките на овој документ.
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Овие ставови што беа изразени од страна на фокус-групите
всушност се базираат врз прагматичност. Тие се решенија од
практична гледна точка и на нив се гледа како добар почеток за
заживување на административата правда што во моментов е во
длабока летаргија од која тешко дека ќе излезе во догледно време
без драматични и брзи промени. На оваа состојба дополнително
ќе влијаат и негативните оцени што ги даваат најрелевантните
меѓународни институции, а, пред сè, Европскиот суд за човекови
права преку своите пресуди на кои, имајќи го предвид временскиот
период од основањето на Управниот суд, само ќе им се зголемува
бројот. Оваа состојба директно ќе влијае како врз економските
показатели, така и врз аспирациите на Република Македонија во
евроатлантските интеграции.

28

Како до ефективна административна правда?

5. ЗАКЛУЧОЦИ И ПРЕПОРАКИ
Согледувањата на сите чинители во процесот се дека можното
решение за ефективноста на Управниот суд лежи во практичниот
пристап. Ова е затоа што и покрај фактот што постои механизам
за ефективно одлучување, сепак крајниот збор за спроведување
на таквата одлука е обврска на органот на управата чиј конкретен
управен акт е поништен. Оттука, логично е потенцирањето на сите
фокус-групи на круцијална улога на управните органи во целиот
процес.
Сепак, од друга страна, повеќето од интервјуираните ја истакнаа
потребата од поголем број ефективни одлуки што треба да
дојдат од страна на Управниот суд, без оглед на исходот на
спроведувањето на тие одлуки од страна на органите на управата.
Ова согледување беше посебно потенцирано од страна на
адвокатите, правниците и граѓаните од причина што нивниот
став е дека ако ним им се даде доволно јако средство за заштита
како, на пример, ефективна одлука, тие ќе ги искористат сите
правни средства за да биде извршена од надлежните органи.
Оттука беше јасно потенцирано дека ефективноста на управната
правда зависи, пред сè, од карактерот на одлуките на Управниот
суд, а потоа и од почитување и постапување по нив од страна
на органите на управата. Во оваа насока беше потенцирана и
практиката на Врховниот суд, како што наведовме погоре, кој
носел претежно одлуки со кои ги поништувал управните акти, но
органите на управата задолжително постапувале според насоките
што ги давал судот, со што била создадена практика со која се
обезбедила ефективноста на одлуките.
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5.1 Заклучоци
1. Постои сериозен проблем со арбитрарноста на органите
на управата, кои не ја почитуваат положбата на управното
судство и не постапуваат според насоките што Управниот
суд им ги дава во своите одлуки со кои ги поништува нивните
акти поради незаконитост, што е резултат на немање систем
за извршување и следење на извршувањето на тие одлуки.
2. Управниот суд не се впушта во мериторно одлучување во
репетитивните предмети, за кои веќе еднаш донел одлука,
со што се создава состојба на „пинг–понг“ ефект, и покрај
тоа што законот му овозможува и го задолжува да одлучува
во полна јурисдикција.
3. Управниот суд всушност претставува коректор на
работата на управните органи, но не и заштитник на правата
и слободите на граѓаните и другите лица во Република
Македонија.
4. Репетитивноста, односно повторувањето на постапката
останува еден од најсериозните проблеми со кои се
соочуваат граѓаните.
5. Судиите се соочуваат со проблем при собирањето
на списите од предметите, односно постои недостиг на
комуникација на институционално ниво. Недостигот се
должи всушност на нереагирањето на органите на државната
управа.
6. Адвокатите честопати се соочуваат со проблемот дека и
покрај фактот што добиваат позитивни пресуди од управните
судови, нивните клиенти сепак не можат да ги остварат
своите права за кои се води спорот.
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5.2. Препораки
1. Креирање механизам за извршување на одлуките на
Управниот суд. Од страна на Управниот суд да биде назначен
судија или службеник што би бил задолжен да го следи
извршувањето на одлуките на судот, додека извршувањето
на одлуките да биде во надлежност на Советот на
инспекциските служби. Потребно е да се воспостави редовна
комуникација помеѓу Управниот суд и органот што би бил
задолжен за извршување на одлуките на Управниот суд.
Притоа, потребно е воспоставување редовна комуникација од
страна на Управниот суд и органот задолжен за извршување
со органите на управата чии одлуки биле поништени од
страна на Управниот суд, слично на практиката што ја
имал Врховниот суд со цел да се превенираат состојби со
кои веќе биле соочени Управниот суд и органот што ќе биде
задолжен за извршување на одлуките на Управниот суд.
2. Постои потреба од брза, ефикасна и не многу обемна
измена на најмалку два закони со кои би се создале услови
за воспоставување ефикасен систем за извршување
на одлуките на Управниот суд, со што веднаш би се
почувствувале ефектите од одлуките на Управниот суд.
Треба да се интервенира во Законот за управните спорови
во кој ќе се предвиди механизмот за извршување и за
негово следење. Притоа, доколку постои интерсекторска
согласност, паралелно треба да се интервенира и во
Законот за инспекциски надзор во кој би се предвидел
начинот на функционирање на механизмот за извршување,
утврдување на роковите за извршување што треба да се
следат, како и воспоставување систем на санкции во случај
на неизвршување на одлуките на Управниот суд.
3. Поради мешовитиот концепт на систем за извршување,
извршување од страна на управата и судски надзор на
извршувањето, потребно е да се воспостави координација
за ефикасно извршување на одлуките на Управниот суд,
од која би се разгледувале прашања со кои ќе се соочува
механизмот за извршување во практиката, би се генерирале
податоци и статистики и би се предложувале решенија
доколку се потребни за надминување определени пречки при
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спроведувањето на извршувањето.
4. Обучување на судиите и/или на службениците што ќе
бидат задолжени за следење на извршувањето на одлуките,
лицата од Советот на инспекциски служби што ќе бидат
задолжени за извршување на одлуките, како и на органите
на управата што треба да ги спроведат упатствата на
Управниот суд искажани во неговите одлуки со кои на овие
органи им ги поништил управните акти.
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