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                                                 З А К Л У Ч О К 
  
            Решението за правото на пристап до суд е содржано во одредбата 
од член 400 од Законот за парничната постапка ( Службен весник на РМ. 
Бр. 79/05) во која се предвидува можност да се бара повторување на 
постапката врз основа на Одлука на Европскиот суд за човекови права. 
  

                     О б р а з л о ж е н и е 
  

Во случајот П. Ѓ. и други против РМ, Европскиот суд за човекови 
права на 02. декември 2008 година донесе пресуда со која, судот оцени 
дека процесните гаранции утврдени со членот 6 од Европската конвенција 
за човекови права на сите им го гарантира правото било кое барање 
поврзано со нивните граѓански права и обврски да го изнесат пред суд или 
трибунал, а во конкретниот случај тоа е опфатено со правото на пристап 
пред суд, под што треба да се подразбере правото на пристап односно 
иницирање на постапка пред судовите во граѓански работи. 
  

Фактот дека пресудата на Европскиот суд за човекови права 
констатира повреда на правото во конкретниот случај на пристап пред суд, 
значи дека на апликанитите им било прифатено барањето со кое тие 
повеле постапка пред ЕСЧП откако во повеќе инстанци пред домашните 
судови, не успеале да обезбедат материјалано правна заштита.  
  
            Имено, на 26.08.1989 година, Задружниот совет на ЗЗ Р. од 
О. донел одлука за основање на општествено трговско производно 
претпријатие Р. О.. 
  
            Повеќе задругари помеѓу кои и П., основачи на ЗЗ Р., на 11.09.1989 
година до тогашниот Основен суд на здружен труд во Охрид поднеле 
тужба против ЗЗ Р., за поништување на одлуката за формирање на 
општествено претпријатие.  
  
             Во времето на поднесувањето на тужбата во 1989 година пред 
Основниот суд на здружен труд, во сила бил Законот за редовните судови 
( Службен весник на СРМ бр. 10/76, 30/77, 9/78, 46/82, 11/87, 24/88, 10/90 
и 11/91 како Сл. весник на РМ 55/91). 
  
            Во текот на постапувањето на судот по предметната тужба биле 
донесени повеќе првостепени одлуки, кои биле укинати од страна на 
повисокиот суд. 
  
            По влегувањето во сила на Законот за судовите од 01.07.1996 
година, судскиот систем во Република Македонија е реформиран и 



организиран на поинаков начин од претходно поставениот. Така, согласно 
овој закон, предметот на тужителите е отстапен на функционално 
постапување на Основниот суд Охрид. 
  
            Постапката по тужбата за поништување на наведената одлука 
завршила со пресуда П.бр.1330/96 од 05.02.1999 година, со која 
Основниот суд Охрид го уважил тужбеното барање и ја поништил 
одлуката на Задружниот совет на ЗЗ Р. од О..  
  
            По жалба на тужениот, Апелациониот суд Битола со решение 
Гж.бр.3504/99 од 07.12.1999 година ја укинал првостепената пресуда и се 
огласил за апсолутно ненадлежен да решава по тужба со која се бара 
поништување на одлука на задружниот совет на ЗЗ Р. од О., поради што 
тужбата ја отфрлил. 
  

Постапката во случајот П. против Република Македонија пред 
судовите во Република Македонија завршила пред Врховниот суд на 
Република Македонија со решение Рев.бр.465/2000 од 20.11.2002 година, 
со кое ревизијата на тужителите судот ја одбил како неоснована и изразил 
судечки став дека одлуката на ЗЗ Р. од О. од 1989 година, неможе да биде 
оспорена пред судовите. Ова, од причина што според Законот за судови 
од 1995 година, судска заштита за имот кој им припаѓал на задругите не е 
обезбедена пред судовите. Со тоа се негира правото за пристап пред суд 
за заштита на права кои произлегувале од задружна сопственост. 

  
            Согласно член 1 од Законот за судовите ( Службен весник на РМ 
бр.58/2006), Судската власт во РМ ја вршат судовите во РМ. Судовите се 
самостојни и независни државни органи. 
  
            Според член 6 од законот, секој има право на еднаков пристап пред 
судот во заштита на неговите права и правно заснованите интереси. 
  
            Според член 8 став 2 од законот, судот не може да отфрли барање 
за остварување на определено право со образложение дека постои 
правна празнина и е должен е да одлучува по него, со повикување на 
општите начела на правото, освен кога тоа е изричито забрането. 
  
            Согласно член 8 став 1 од Законот за судовите (Сл.весник на РМ 
бр. 36/95), Судот се повикува на судската надлежност само кога со закон 
изречно е предвидена надлежност за решавање на конкретно барање на 
друг државен орган. 
  
            Согласно член 400 од Законот за парничната постапка (Службен 
весник на РМ бр. 79/2005), кога Европскиот суд за човекови права утврди 
повреда на некое човеково право или на основните слободи предвидени 
во Европската конвенцијата за заштита на основните човекови права и 
слободи и во Дополнителните протоколи на Конвенцијата, кои Република 
Македонија ги ратификувала, странката може во рок од 30 дена од 
конечноста на пресудата на Европскиот суд за човекови права да поднесе 
барање до судот во Република Македонија кој судел во прв степен во 



постапката во која е донесена одлуката со која е повредено некое од 
човековите права или основните слободи за измена на одлуката со која 
тоа право или основна слсобода е повредено. Во постапката од став 1 
соодветно се применуваат одредбите за повторување на постапката. Во 
повторување на постапката судовите се должни да ги почитуваат 
правните ставови изразени во конечната пресуда на Европскиот суд за 
човекови права со која е утврдена повреда на основните човекови права 
и слободи.  
  

При ваква состојба на работите, во постапката пред Еврпскиот суд 
за човекови права, Република Македонија истакнала резерва по однос на 
надлежноста на судовите која произлегува од Законот за судовите од 
1995 година,( Службен весник на РМ бр.36/1995 од 27.08.1995 година) во 
смисла дека за овој вид спорови не постои судска заштита, но тоа 
Европскиот суд за човекови права не го прифатил, наоѓајки дека членот 6 
од Европската конвенција за заштита на човековите прва, во секој случај 
подразбира обезбедување на заштита на граѓанските права, односно 
право на пристап пред суд.    
  

Фактот дека барањето за заштита на правата на задругарите по 
однос на конкретна одлука од 1989 година, не завршила во постапка пред 
суд со епилог на одлучување по однос на правата, а завршила од 
формално правен аспект, со тоа што ВСРМ се изјаснил дека во случајот 
нема судска надлежност, но при тоа не определил, ниту се изјаснил по тоа 
во која постапка, пред кој орган и на кој начин барателите имаат право да 
ги заштитат своите права кои произлегуваат од конкретен вид имот, ако 
се има во предвид дека во случајот тие поднеле барање за заштита на 
своите права во судска постапка во 1989 пред Основниот суд на задружен 
труд, а до донесувањето на одлуката на Врховниот суд на Република 
Македонија согласно Законот за судовите, постапката траела 7 години и 
не завршила со материјалано правна одлука, значи обврска за 
изнаоаѓање на законито решение, кое на странките ќе им овозможи право 
на пристап до суд.  
  
            Според наоѓање на Врховниот суд на Република Македонија, 
согласно временското важање на законите, институтот - повторувањето 
на постапката кој е регулиран со член 400 од Законот за парничната 
постспка (Службен весник на РМ бр. 79/2005 од 21.09.2005 година) дава 
можност на апликантите П. и други, согласно Пресудата на Европскиот суд 
за човекови права, тие да побаарат повоторување на постапката, со што 
ќе им се овозможи пристап до суд, пред кој постапката по тужбата ќе 
заврши со одлука по однос на нивните материјални права, побарани со 
тужба и истакнатото тужбено барање. 
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