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останати 37 

држави; 30850; 

22%

Русија; 40300; 

29%

Турција; 15200; 

11%

Романија; 

11950; 9%

Украина; 

10450; 7%
Италија; 10200; 

7%

Полска; 6450; 

5%

Словенија; 

3450; 2%

Бугарија; 3450; 

2%

Молдавија; 

3850; 3%

Србија; 3500; 

3%
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 Вклучувајќи го и аспектот на недостаток на ефикасна истрага при основани сомненија за тортура од 

членот 5 од ЕКЧП. 
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ВИДОВИ НА ОДЛУКИ НА ЕСЧП ДОНЕСЕНИ ВО 
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еднострани
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чл.11-слобода на 

здружување; 1; 1%
чл.5-право на 

слобода и 

безбедност; 5; 6%

чл.6-право на фер 

судење; 14; 17%

чл.6 ст.1-судење 

во разумен рок; 50; 

61%

чл.1 од П1-право 

на сопственост; 4; 

5%

чл.13-право на 

ефикасен правен 

лек; 4; 5%

чл.3-неефикасна 

истрага во случај 

на наводи за 

тортура; 4; 5%

 



 15 

                                                 



 16 

                                                 

 



 17 

                                                 
 



 18 

 Години 2002 
2003-
2005 

2006 2007 2008 2009 2010 Вкупно 

Износи во Евра 

Судење во 
разумен рок- 
одлуки 
(вклучувајќи една 
одлука за 
повреда на член 
2-правото на 
живот во 2010) 

77000 

0 

14500 15870 150040 96226 608800 962436 

ПРЕСУДИ за 
разумен рок и  др. 
права од 
Конвенцијата 

0 0 14396 22635 23370 29225 89626 

Вкупно 77.000 0 14.500 30.266 172.675 119.596 638.025 1.052.062 
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АНЕКС 1- ПРЕСУДИ  2010 година

НАЗИВ НА СТРАНКА Лоцирани повреди на права од ЕКЧП

1. Крсте Јовановски 500

2. Атанасовски 2600

3. ПАКОМ нема

Вид на 
постапката и 
нејзино вкупно 
траење 

Побаран
а 
материја
лна 
штета

Немате
ријална 
штета и 
трошоц
и

Досуден 
износ за 
мат/немат 
штета и 
трошоци

Извршна 
постапка 1991-
2001 заради 
неизвршување 
на правосилна 
и извршна 
пресуда 

1.076.284 
Евра

23.700 
Евра

Постапката се водела  пред ОС Охрид. Вкупна должина од 
10 години. Повреда на правото на судење во разумен рок. 
Постапката завршила откако судските списи биле уништени 
без соодветна реализација на извршувањето. Извршувањето 
требало да се спроведе во Хрватска, но заради војната било 
одолговлекувано, сепак одговорноста била на државата 
истото да го спроведе. 

Парнична 1997-
2003, работен 
спро заради 
прераспоредува
ње на друго 
работно место

20.000 
Евра

Постапката се водела  пред ОС Битола.  Повреда на 
правото на судење во разумен рок бидејќи постапката 
севкупно траела над шест години во сите инстанци на 
одлучување, како и правото на фер судење за жалителот, 
поради отстапувањето на Врховниот суд од неговата 
претходно воспоставена судска пракса по предмети со ист 
основ како обжалениот, без притоа да даде соодветно 
образложение за напуштената пракса.                                          
                                                                           

Извршна 
постапка 1999-
2008 - враќање 
во владение на 
имот од 
должникот

заради не 
поднесување на 
изричито барање 

за штета не е 
досуден надомест 

од ЕСЧП

Постапката се водела  пред ОС Скопје 2.  9 години заради 
што констатирана е повреда на правото на судење во 
разумен рок. Постапката се водела со оспорување на 
извршувањето од страна на должникот, кога Апелациониот 
суд Скопје го одбил предлогот за извршување во корист на 
должникот. Во овој период постапката била неактивна повеќе 
од 2 години и 5 месеци, заради чекањето на во меѓувреме 
покренатото барање за заштита на законитоста до Врховниот 
суд.



4. Ристеска 810

5. Јовановски 6.125.463  Евра нема

6. Митрески 765

Парнична 
постапка-
работен спор 
заради 
отпуштање од 
работа траел од 
1998-2005

3.000 
Евра

710 
Евра

Постапката се водела  пред ОС Скопје 2. Вкупна должина 
7 години.Повреда на правото на судење во разумен рок. 
Првата првостепена одлука била донесена дури по истек на 4 
години и 7 месеци, додека целата постапка вклучувајќи ја и 
постапката по ревизија пред Врховниот суд, траела 7 години и 
4 месеци. 

Парнична 
постапка-
неисполнување 
на обврски од 
договор траел 
од 1993-2003

Постапката се водела  пред ОС Битола. Вкупна должина 
10 години. Повреда на правото на судење во разумен рок. 
На првостепениот суд му биле потребни приближно 3 години и 
10 месеци да донесе одлука по предметот откако истиот бил 
вратен на повторно судење. Дополнително, на Врховниот суд 
му биле потребни приближно 2 години да донесе одлука по 
поднесената ревизија од страна на жалителот, а притоа не се 
преземени накакви процесни дејствија. 

Кривична 
постапка - 
притвор

 Постапката се водела  пред ОС Гостивар.Повреда на 
членот 5 став 4 од Конвенцијата од аспект на принципот 
на еднаквост на оружја и отсуството на усно 
сослушување пред кривичниот совет. Еден аспект од 
правото на слобода и сигурност од членот 5 став 
4.Кривичниот совет, постапувајќи во втор степен по жалба на 
ОЈО, ја укинал првостепената одлука и ја заменил со наредба 
за притвор. Оваа жалба, не му била доставена на жалителот. 
Судот сметал дека, ова процесно пропуштање го спречило 
жалителот од ефективно учество во постапката пред советот. 



7. Илиевски Мирко 800

8. Борис Стојановски нема

9. Настеска 1200

Парнична 
постапка-
работен спор 
заради отказ 
1995-2003

52.695 
Евра за  
неисплат
ени плати 
и други 
надомест
оци од 
работнио
т однос

11.920  
евра, 
поради 
недоста
ток на 
средств
а за 
егзисте
нција

 Постапката се водела  пред ОС Кочани. Повреда на 
правото на судење во разумен рок. Вкупно траела 8 
години. Заради отварање на стечајна постапка врз тужениот и 
постапката завршила по истек на повеќе од 8 години. 
Непотребно бил преотстапен предметот на натамошно 
постапување на ОС Делчево на првостепениот суд во Кочани, 
што значително влијаело на должината на постапката.

Кривична 
постапка- 
жалителот бил 
оштетена 
странка на која 
не и било 
овозможено да 
го реализира 
своето имотно 
побарување во 
крив.постапка

3.730  
евра

Постапката се водела  пред ОС Скопје 1. Повреда на 
членот 6 по однос на правото на правично судење, 
поточно, констатирана повреда на еден аспект од членот 6, во 
поглед на правото на “пристап до суд”.Иако жалителот не 
повел граѓанска постапка за имотно побарување, не може да 
се стави на негова вина, дотолку повеќе што граѓанските 
судови, според тврдењата на Владата, се обврзани да да го 
чекаат исходот од кривичната постапка. Судот смета дека не 
може да се бара од жалителот да поведе, после четири 
години од предјавувањето на своето оштетно побарување и 
после повеќе од десет години од инцидентот, нова постапка 
пред граѓанскиот суд со барање за обештетување поради 
претрпените повреди 

Кривична 
постапка-
злоупотреба на 
служ.положба 
2000-2005

5.000 
Евра

Постапката се водела  пред ОС Кичево. Повреда на членот 
6 по однос на правото на правично судење и од два 
аспекта од истиот член, прво, во поглед на еднаквост на 
оружјата (заради неможност да присуствува на седница на 
Апелациониот суд кога е потврдена нејзината осуда, 
спротивно на присуството на Јавниот обвинител) и второ, во 
поглед на должината на постапката и повреда на правото за 
судење во разумен рок, траење од 5 години.



10. Сандел 2200

11. Демерџиева

12. Спасовски 1000

13.

Кривична 
постапка-
измама  од 
1998-2007

10.000 
Евра, 
за душ. 
бол, 
загуба 
на 
углед 

Постапката се водела  пред ОС Скопје 1. Вкупно траела 
над 9 години; Повреда на правото за судење во разумен 
рок, додека, ЕСЧП ги отрфли жалбените наводи како 
неосновани во поглед членот 6 став 3 (а) и (б) од 
Конвенцијата, поточно, дека не му било дадено право во 
предметната кривична постапка да се користи со хебрејскиот 
јазик.Помеѓу септември 2001 и јануари 2004 година, судечкиот 
суд не превземал никакво процесно дејствие по предметот. 

Кривична 
постапка 
-трговија со 
дрога 

30.000 
Евра за 
тројцата 
жалители

35.000 
Евра за 
тројцат
а 
жалите
ли

2000 Евра 
за секој 
жалител 
за 
нем.штета 
и 2500 за 
сите за 
трошоци, 
или 
вклупно за 
тројцата 
8500 Евра

Постапката се водела  пред ОС Гевгелија.  Повреда на 
еден аспект од членот 6, во поглед на правото на “пристап 
до суд”. Врховниот суд погрешил со одбивањето на барањето 
за ВПП на жалителите погрешно утврдувајќи дека истото е 
ненавремено и со тоа ги лишил од правото на пристап до суд.

Парнична 
постапка 
-надомест на 
штета од 
терористички 
акт од 1994-
2006

5.000 
Евра 
заради 
повредит
е 
добиени 
од 
тер.акт

500 
Евра за 
трошоц
и

 Постапката се водела  пред ОС Скопје 2. Фактот што 
жалителот не ја обжалил првостепената одлука ниту поднел 
одговор на жалбата од државата, а имајќи во предвид дека 
добил за него поволна одлука од првостепениот суд, тој имал 
легитимно очекување да нема интерес за поднесување на 
жалба за неповолниот дел од одлуката, заради тоа имало 
повреда на правото за фер судење и пристап до суд. 

Василковски и други 
(38 жалители)

Кривична 
постапка-
притвор 

одд 500 
до 800 
Евра за 
секој 
жалител

2500 
Евра за 
едне 
жалите
л за 
медиц.т
рошоци

2000 Евра 
само за 
трошоци

 Постапката се водела  пред ОС Скопје 1. Повреда на 
членот 5  став 3 од Конвенцијата (правото на притворениот 
на судење во разумен рок или ослободување во текот на 
судската постапка, како и тоа дека пуштањето на слобода 
може да се услови со барање на гаранција дека лицето ќе се 
појави на судењето.) Недоволно образложение за мерката 
притвор во одлукие на судот.



14. Иванов и Димитров

15. Леснина Влетрговина 7000

29,225

Парнична 
постапка - 
работен спор за 
исплата на 
следните 
надоместоци од 
работен 
односод 2001-
2006

8.200 
Евра за 
претрпен 
стрес

16.250 
Евра со 
камата 
како во 
туж.бар
ање

1850 Евра 
за 
нем.штета 
и трошоци 
само за 
првиот 
жалител

 Постапката се водела  пред ОС Штип. Повреда на членот 
6 по однос на правото на судење во разумен рок. 
Едновремено, жалбените наводи во поглед на 
непостојаност на домашната судска пракса како еден од 
аспект од членот 6 од Конвенцијата ги отрфли како 
неосновани. Постапката траела 5 години. Првостепениот суд 
не бил во можност да обезбеди присуство на работодавачот 
како државен орган, помеѓу 26 јуни 2002 и 30 јануари 2004 
година. 

Извршна 
постапка - 
извршување на 
долг од 1992-до 
денес 
нерешена

Постапката се водела  пред тогашниот Окружен стопански 
суд Скопје. Заради продолжување на постапката по веќе 
постигната пријателска спогодба, а заради повреда на 
барањето за судење во разумен рок, ЕСЧП одлучи со пресуда 
по предметот со која го тргна предметот од листата на 
нерешени предмети.

Вкуп
но 



АНЕКС 2-ПРИЈАТЕЛСКИ СПОГОДБИ

НАЗИВ НА СТРАНКА
2010 година

1. Стефановска 2700

2. ДООЕЛ И Транс  2100

3.

Основ на 
постапката и 
вејзино вкупно 
траење 

побара
на 
отштета

Износ на 
прифатен
а 
пријателс
ка 
спогодба

Лоцирани застои на постапката, основ за прифаќање 
на ФС

Управна 
постапка за 
признавање на 
право на 
паричен 
надомест 
заради 
невработеност 
од 2001-2007

нема изричито 
барање во 
жалбата 

доставена до 
ЕСЧП

Постапката се водела пред Центарот за вработување 
К.Паланка под бр.03-677 на што се надоврзал и 
Управен спор пред Врховен суд на РМ. Вкупно 
траела постапката над 6 години, во ситуација на спор 
од итна природа(егзисетнцијална) Притоа во управен 
спор ВСРМ во три наврати постапувал без да донесе 
мериторна одлука, туку предметот го враќал на повторно 
одлучување пред управнитеоргани, спротивно на ЗУС.

Парнична 
постапка 
заради 
надомест на 
штета од 
физичко лице 
од 2001-2007

нема изричито 
барање во 
жалбата 

доставена до 
ЕСЧП

Постапката се водела  пред ОСБитола под 
П.бр.52/2001. Вкупно траела над 6 години при што 
изминале 3г и 7м до донесувањето на првата пресуда на 
првостепена пресуда. Закажани биле 21 расправа, а 
лоцирани се одлагања пред се заради неуредна достава 
на странките, сведоците. Постои и повторување на 
судење пред првостениот суд.

Ристовска Надица и 
др. 

Парнична 
постапка-
работен спор за 
надомест на 
штета заради 
неисплатени 
плати и 
придонеси на 
плата од 1996-
2008

10 000 Евра за 
секој жалител

4800 за 6 
жалители 
или вкупно 
28 800 
Евра

Постапката се водела  пред ОСВелес под 
П.бр.2564/96. Вкупно траела околу 12 години, при што 
лоцирано е предолго траење на првост.постапка од 9г и 
9м; Сериозен недостаток е периодот од 3 години до 
закажување на првото рочиште, при што во текот на 
расправата биле закажани 40 расправи кои биле 
одлагани пред се заради неуредна достава;проблем е и 
долгото изготвување на вештачење и негова достава до 
судот.



4 Китановски 3000

5 Павлеска 3100

6 Јанева 3900

7 Јордан Коцев 2600

Парнична 
постапка за 
утврдување на 
право на 
сопственост и 
враќање во 
владение на 
недвижност од 
1998-2006

нема изричито 
барање во 
жалбата 

доставена до 
ЕСЧП

 Постапката се водела  пред ОСБитола под 
П.бр.502/98.Вкупно траела околу 12 години.како 
проблем е лоциран фактот дека првата расправа е 
закажана по истек 2г и 7м.од поднесувањето на тужбата. 
По одржана четвртата расправа во 2002 г,истата 
продолжува по цели 3г и 5м во 2005г.

Управна 
постапка за 
остварување на 
право за помош 
и нега од друго 
лица од  1998-
2007

нема изричито 
барање во 
жалбата 

доставена до 
ЕСЧП

Постапката се водела најнапред пред Центарот за 
социјални грижи под број .0805-11-200 на што се 
надоврзал управен спор пре Врховниот суд на РМ. 
Постапката вкупно траела над 9 години при што 
водени се и два управни спора пред ВСРМ. Постои 
четирикратно постапување на првост. и воторст. Управен 
орган, а како особен проблем е фактот дека два пати 
постапувал ВСРМ без донесување на мериторна одлука 
туку со враќање на повторно одлучување.Со оглед дека 
се работи за егзистенцијално право постапката е 
потребно да биде итна.

Парнична 
постапка за 
утврдување на 
трајно право на 
користење на 
идеален дел од 
градежно 
земјиште од 
1998-2007

213030 
денари 
судски 
трошоци

Постапката се водела  пред ОСВелес под 
П.бр.130/98.Вкупно траела над 9 години и донесени се 
вкупно 7 судски одлуки од кои 3 првост., 4 второст. 
Лоцирани се застои во постапката без оправдување за 
истите;  закажани се 36 расправи со периоди на 
неактивност  во траења од: 6м, 1г и 6м и 4м. Застој 
заради нераспоредување на предметот во период од 
2002-2004г од претс.на судот. Првата одлука е донесена 
по истек на 6г и 9м.

Парнична 
постапка за 
предавање во 
владение на 
недвижен имот 
од 2001-2007

нема изричито 
барање во 
жалбата 

доставена до 
ЕСЧП

 Постапката се водела  пред ОСШтип под 
П.бр.311/2001.Вкупно траела над 6 години при што се 
донесени 4 судски одлуки (2п и 2а); закажани се 23 
расправи, а лоцирани се одлагања заради недоаѓање на 
вештакот, заради увид на лице место и отсуство на 
судечкиот судија.



8 Ордева и др

9 Паунова и др

10Ристова Сузана и др.

Парнична 
постапка  за 
надомест на 
штета од права 
кои 
произлегуваат 
од работен 
однос, заради 
исплата на 
плата и 
придонеси на 
плата од 1997-
2008

10000 евра за 
секој апликант 
поединечно (8)

3.550 x 8 
апликанти 
или вкупно 
28.400 
евра. 

Се водела пред ОС ВЕлес  под П.бр.728/97во траење 
од 11 години и 2 месеци. Биле одржани 38 расправи и 
донесени 3 одлуки, 1 првостепена, 1 второстепена и 1 на 
Врховниот суд. Значителен застој во постапката без 
никаква активност на судот во два наврати, првиот пат 
во траење од 1 година и 2 месеци, а вториот пат 2 
години и 1 месец

Парнична 
постапка  за 
надомест на 
штета од права 
кои 
произлегуваат 
од работен 
однос, заради 
исплата на 
плата и 
придонеси на 
плата од 1997-
2008

10000 евра за 
секој апликант 

поединечно (22)

2.620 x 22 
или вкупно 
57.640 
евра 

 Се водела пред ОС Велес под П.бр.50/96во траење 
од 11 години и 4 месеци. Биле  донесени 5 одлуки, 2 
првостепени, 2 второстепени и 1 на Врховниот суд. 
Значителен застој во постапката без никаква активност 
на судот во два наврати, првиот пат во траење од 1 
година и 5 месеци, а вториот пат 3 години и 3 месеци. 
Првата првостепена пресуда била донесена после цели 
7 години и 11 месеци од поднесувањето на тужбата

Парнична 
постапка за 
надомест на 
штета од права 
кои 
произлегуваат 
од работен 
однос, заради 
исплата на 
плата и 
придонеси на 
плата од1996-
2008

10000 евра за 
секој апликант 
поединечно (8)

3.550 x 8 
апликанти 
или вкупно 
28.400 
евра. 

Се водела пред ОСВелес под П.бр.2489/96 во траење 
од 11 години и 5 месеци. Биле одржани 38 расправи и 
донесени 3 одлуки, 1 првостепена, 1 второстепена и 1 на 
Врховниот суд. Значителен застој во постапката без 
никаква активност на судот во два наврати, првиот пат 
во траење од 1 година и 2 месеци, а вториот пат 2 
години и 1 месец



11Иванова и др.

12Трајкова и др.

13Јовановска и др.

Парнична 
постапка за 
надомест на 
штета од права 
кои 
произлегуваат 
од работен 
однос, заради 
исплата на 
плата и 
придонеси на 
плата од 1997-
2008

10000 евра за 
секој апликант 
поединечно (4)

3.600 x 4 
апликанти 
или вкупно 
14.400 
евра.

Се водела пред ОС Велес под П.бр.726/97во траење 
од 11 години и 2 месеци. Биле одржани 36 расправи и 
донесени 3 одлуки, 1 првостепена, 1 второстепена и 1 на 
Врховниот суд. Значителен застој во постапката без 
никаква активност на судот во траење од 2 години и 6 
месеци.

Парнична 
постапка за 
надомест на 
штета од права 
кои 
произлегуваат 
од работен 
однос, заради 
исплата на 
плата и 
придонеси на 
плата од 1997-
2008

10000 евра за 
секој апликант 

поединечно (10)

4.440 x 10 
апликанти 
или вкупно 
44.400 
евра

Се водела пред ОС Велес под П.бр.553/97во траење 
од 11 години и 3 месеци. Биле  донесени 5 одлуки, 2 
првостепени, 2 второстепени и 1 на Врховниот суд. 
Значителен застој во постапката без никаква активност 
на судот во два наврати, првиот пат во траење од 1 
година и 5 месеци, а вториот пат 2 години. Првата 
првостепена пресуда била донесена после цели 7 години 
и 10 месеци од поднесувањето на тужбата

Парнична 
постапка за 
надомест на 
штета од права 
кои 
произлегуваат 
од работен 
однос, заради 
исплата на 
плата и 
придонеси на 
плата од1997-
2008

10000 евра за 
секој апликант 
поединечно (6)

4.460 x 4 
апликанти 
или вкупно 
17.840 
евра, и 
3.560 x 2 
или вкупно 
7.120 евра

Се водела пред ОС Велес под П.бр.812/9711 години и 
4 месеци. Биле  донесени 5 одлуки, 2 првостепени, 2 
второстепени и 1 на Врховниот суд. Значителен застој во 
постапката без никаква активност на судот во два 
наврати, првиот пат во траење од 1 година и 5 месеци, а 
вториот пат 3 години и 3 месеци. Првата првостепена 
пресуда била донесена после цели 7 години и 11 месеци 
од поднесувањето на тужбата



14Мухаедин Беља 2600 Евра.

15Санде Трајчевски 100.000 евра

Кривична 
постапка за 
утврдување на 
законитост на 
лишување од 
слобода  од 
2001-2007

нема изричито 
барање во 
жалбата 

доставена до 
ЕСЧП

.Постапката се водела пред ОССкопје 1 под 
КРИ.бр.151/2001 во траење од 6г.8м.Била иницирана во 
ноември 2001 година а завршила во 2007 година. 
Неактивност на истражниот суд од 1 година и 9 
месеци.МВР со години не давал никакви податоци за 
предметот. Одолговлекување во текот на целата 
постапка, со оглед дека МВР со години не давал 
податоци и информации по предметот, а истражниот 
судија само периодично се обраќал со барања и 
ургенции за информации.Постапката завршила со 
решение на истражниот судија дека лишувањето од 
слобода било незаконито

Управна 
постапка  за 
остварување на 
правото на 
пензија 
пресметана по 
едногодишен 
просек, наместо 
десетгодишниот 
просек од  1987-
2007 5.800 евра 

Постапката се водела пред ПИОМ под С.бр.21177 и 
Врховен суд на РМ и вкупно траела 20 години. 
Донесени биле дури 26 одлуки, 7 првостепени, 12 
второстепени и 7 пресуди на Врховниот суд, донесени во 
7 управни спорови за една иста работа 



16

17Глигоров Бранко 3.900 Евра

Гошевски и 
Фидановски

Кривична 
постапка    
1997-2007

нема изричито 
барање во 
жалбата 

доставена до 
ЕСЧП 3.900 Евра 

Се водела пред ОС Струмица под К.бр.244/97во 
траење од 10 години и 5 м против четворица жалители 
која започнала во 1997 година. Основен проблем 
претстваува четирикратното постапување на Основниот 
суд, заради враќање на постапката од Апелација Штип 
на повторно одлучување. засебен проблем се и долгите 
траења на посебните постапки. Првото постапување 
траело 17 месеци и биле закажани 7 рочишта. Второто 
постапување траело 43 месеци, со одржани 24 рочишта, 
а била донесена делумна одлука. Во ова постапување 
имало застои од 19 месеци, а во предметот 
недостасуваат списите за 6 закажани рочишта.Третото 
постапување траело 6 месеци, а биле одржани 9 
рочишта. Четвртото постапување кое што претставува 
повторување на постапката траело дополнителни 23 
месеци а биле одржани 4 рочишта, но доставата на 
пресудите одзела дополнителни 11 месеци.

Кривична 
постапка    
1997-2007

нема изричито 
барање во 
жалбата 

доставена до 
ЕСЧП

Се водела пред ОС Струмица под К.бр.244/97во 
траење од 10 години и 5 м против четворица жалители 
која започнала во 1997 година. Основен проблем 
претстваува четирикратното постапување на Основниот 
суд, заради враќање на постапката од Апелација Штип 
на повторно одлучување. засебен проблем се и долгите 
траења на посебните постапки. Првото постапување 
траело 17 месеци и биле закажани 7 рочишта. Второто 
постапување траело 43 месеци, со одржани 24 рочишта, 
а била донесена делумна одлука. Во ова постапување 
имало застои од 19 месеци, а во предметот 
недостасуваат списите за 6 закажани рочишта.Третото 
постапување траело 6 месеци, а биле одржани 9 
рочишта. Четвртото постапување кое што претставува 
повторување на постапката траело дополнителни 23 
месеци а биле одржани 4 рочишта, но доставата на 
пресудите одзела дополнителни 11 месеци.



18Илинка Николовска 10000 евра 3.000 Евра

19Шкртова и др.

20Андреевска и др.

Парнична 
постапка  за 
надомест на 
штета од права 
кои 
произлегуваат 
од работен 
однос, заради 
исплата на 
плата и 
придонеси на 
плата од 1997-
2008

Се водела пред ОС ВЕлес под П.бр. 562/97во траење 
од 11 години и 2 месеци. Биле  донесени 7 одлуки, 2 
првостепени, 3 второстепени и 2 на Врховниот суд. 
Трикратно укинување на првостепените пресуди и 
враќање на повторно судење. За определување на 
вештачење изминале 8 месеци, а за наодот се чекало 10 
месеци. Првата првостепена пресуда била донесена 
после цели 6 години и 9 месеци од поднесувањето на 
тужбата. Цести одлагања заради ненавремено 
недоставување на податоци од ПИОМ

Парнична 
постапка за 
надомест на 
штета од права 
кои 
произлегуваат 
од работен 
однос, заради 
исплата на 
плата и 
придонеси на 
плата од 1996-
2008

10000 евра за 
секој апликант 
поединечно (8)

3.550 x 8 
апликанти 
или вкупно 
28.400 
евра 

 Се водела пред Основен суд Велес под П.бр.2362/96 
скоро 12 години. Биле  донесени 3 одлуки, 1 
првостепена, 1 второстепена и 1 на Врховниот суд. Биле 
закажани 45 расправи од кои само 7 се одржале а 
другите 38 биле одложени по барање или вина на 
тужениот Стопанска банка. Првата распарава е закажана 
по 1 г и 9 м. а првостепена пресуда била донесена после 
цели 9 години и 7 месеци од поднесувањето на тужбата

Парнична 
постапка за 
надомест на 
штета од права 
кои 
произлегуваат 
од работен 
однос, заради 
исплата на 
плата и 
придонеси на 
плата од 1996-
2008

10000 евра за 
секој апликант 
поединечно (7)

3.557 x 7 
апликанти 
или вкупно 
24.899 
евра

Се водела пред Основен суд Велес под П.бр.2482/96  
скоро 12 години. Биле  донесени 3 одлуки, 1 
првостепена, 1 второстепена и 1 на Врховниот суд. Биле 
закажани 45 расправи од кои само 7 се одржале а 
другите 38 биле одложени по барање или вина на 
тужениот. Првата првостепена пресуда била донесена 
после цели 9 години и 5 месеци од поднесувањето на 
тужбата



21Миленкова и др.

22Дурчева и др.

23Дамјановска и др

Парнична 
постапка за 
надомест на 
штета од права 
кои 
произлегуваат 
од работен 
однос, заради 
исплата на 
плата и 
придонеси на 
плата од 1997-
2008

10000 евра за 
секој апликант 

поединечно (33)

2.612 x 33 
апликанти 
или вкупно 
86.196 
евра

Се водела пред Основен суд Велес под П.бр.47/97 11 
години и 4 месеци. Биле  донесени 3 одлуки, 1 
првостепена, 1 второстепена и 1 на Врховниот суд. 
Првата расправа била закажана 8 месеци по 
поднесувањето на тужбата, времесни дупки од 2 години 
и 2 месеци (1997-2000), како и дополнителни 2 години 
(2003-2005), а процесто на вештачење одзел цела 
година. Првата првостепена пресуда била донесена 
после цели 9 години и 5 месеци од поднесувањето на 
тужбата

Парнична 
постапка за 
надомест на 
штета од права 
кои 
произлегуваат 
од работен 
однос, заради 
исплата на 
плата и 
придонеси на 
плата од 1996-
2008

10000 евра за 
секој апликант 

поединечно (11)

2.636 x 11 
апликанти 
или вкупно 
28.996 
евра

Се водела пред Основен суд Велес под 
П.бр.2369/9611 години и 6 месеци. Биле  донесени 3 
одлуки, 1 првостепена, 1 второстепена и 1 на Врховниот 
суд. Времесни дупки од 1 година и 5 месеци (1997-
12.1998), како и дополнителни 2 години и 1 месец (2000-
2002). Првата првостепена пресуда била донесена после 
цели 9 години и 5 месеци од поднесувањето на тужбата

Парнична 
постапка за 
надомест на 
штета од права 
кои 
произлегуваат 
од работен 
однос, заради 
исплата на 
плата и 
придонеси на 
плата од 1996-
2008

10000 евра за 
секој апликант 
поединечно (8)

3.550 x 8 
апликанти 
или вкупно 
28.400 
евра

Се водела пред Основен суд Велес под П.бр.2364/96  
11 години и 4 месеци. Биле  донесени 3 одлуки, 1 
првостепена, 1 второстепена и 1 на Врховниот суд. 
Првата првостепена пресуда била донесена после цели 
9 години и 5 месеци од поднесувањето на тужбата и по 
одржани 41 расправа.



24Атанасова и др

25Настова и др.

26 2100 евра

Парнична 
постапка за 
надомест на 
штета од права 
кои 
произлегуваат 
од работен 
однос, заради 
исплата на 
плата и 
придонеси на 
плата од 1996-
2008

10000 евра за 
секој апликант 

поединечно (14)

2.628 x 14 
апликанти 
или вкупно 
36.792 
евра

Се водела  пред Основен суд Велес  под П.бр. 
562/9711 години и 2 месеци. Биле  донесени 3 одлуки, 1 
првостепена, 1 второстепена и 1 на Врховниот суд. 
Првата првостепена пресуда била донесена после цели 
9 години и 7 месеци од поднесувањето на тужбата и по 
одржани 41 расправа. Првата расправа е закажана по 
две години од решението за раздвојување на постапката.

Парнична 
постапка за 
надомест на 
штета од права 
кои 
произлегуваат 
од работен 
однос, заради 
исплата на 
плата и 
придонеси на 
плата од 1996-
2008

10000 евра за 
секој апликант 
поединечно (7)

2.657 x 7 
апликанти 
или вкупно 
18.599 
евра

Се водела пред Основен суд Велес под П.бр.739/96 
11 години и 11 месеци. Биле  донесени 6 одлуки, 2 
првостепена, 2 второстепена и 2 на Врховнио т суд. Биле 
закажани 44 рочишта и тоа 23 во првото постапување и 
21 во второто постапување. за завршување на 
вештачењето поминале 3 години и 2 месеци.

Анастасовска 
Горгиевска Жаклина

Парнична 
постапка 
заради 
престанок на 
работен 
однос.од 1993-
2004

нема изричито 
барање во 
жалбата 

доставена до 
ЕСЧП

 Постапката се водела пред ОС Крива Паланка под 
П.бр.236/93 и траела 10 години и 9 месеци, Во 
седумкратно постапување биле донесени 14 одлуки, 7 
првостепени, 6 второстепени и 1 на Врховен суд



27Николовска и др.

28Давчева 10000 евра 

29Ѓорѓиевска 50000 евра Алекс

Парнична 
постапка за 
надомест на 
штета од права 
кои 
произлегуваат 
од работен 
однос, заради 
исплата на 
плата и 
придонеси на 
плата од 1996-
2008

10000 евра за 
секој апликант 
поединечно (7)

4.480 x 5 
апликанти 
или вкупно 
22.400 
евра. 

Се водела пред ОС ВЕлес под П.бр.562/97 во траење 
од 11 години и 5 месеци. Биле  донесени 3 одлуки, 1 
првостепена, 1 второстепена и 1 на Врховниот суд. Биле 
закажани 38 рочишта а првата пресуда била донесена по 
цели 9 години и 9 месеци. неоправдана неактивност на 
судот во два наврати, првиот пат во траење од 1 година 
и 2 месеци а вториот 2 години и 1 месец.

Парнична 
постапка за 
надомест на 
штета од права 
кои 
произлегуваат 
од работен 
однос, заради 
исплата на 
плата и 
придонеси на 
плата од 1997-
2008 3.900 Евра 

Се водела пред ОС ВЕлес под П.бр.638/97во траење 
од 11 години и 2 месеци. Биле  донесени 3 одлуки, 1 
првостепена, 1 второстепена и 1 на Врховниот суд. Биле 
закажани 38 рочишта а првата пресуда била донесена по 
цели 7 години и 11 месеци. неоправдана неактивност на 
судот во два наврати, првиот пат во траење од 1 година 
и 2 месеци а вториот 2 години и 1 месец.

Кривична 
постапка   2001-
2007 2.300 Евра 

Се водела пред ОС Струмица траела 6 години при 
што домашните судови одлучувале по вината на 
жалителот дури три пати, при што се донесени 6 одлуки 
и тоа : 3 првостепени, 3 второстепени одлуки. Во текот 
на постапувањето закажани биле дури 24 расправи, 
списите од судскиот предмет биле загубени при што 
нивната обнова довела до застој од 2 години.



30Шабански 20000 евра 

31Ефтимова 3000 евра

32Миланов 3000 евра

Парнична 
постапка 
заради 
надомест на 
штета 
причинета од 
страна на РМ 
од 1995 2007 3.600 Евра 

 Спорот  се водел пред Основниот суд Струга под 
П.бр.733/94и траел вкупно 12 години и еден месец. 
Предметот се одвивал во рамки на дури шесткратно 
постапување пред домашните судови, и по него се 
донесени 13 одлуки и тоа 6 првостепени, 6 второстепени 
и 1 по ревизија.
Притоа најголемиот проблем во оваа постапка е 
шесткратното постапување на домашните судови, а 
заради постојано преотварање на постапката, за да во 
2006 година Апелациониот суд со одлука ја преиначи 
одлуката на основниот суд и го одбие делумно  
тужбеното барање на апликантите.

Парнична 
постапка за 
надомест на 
штета од 
неосновано 
збогатување од 
1995-2006

1.594.19
6 

денари 
материј

ална 
штета и 
146.660 
денари 

трошоци

Се водел пред ОССкопје 1 под  П.бр.1753/95и траела 
11 години и 5 месеци. Предметот се одвивал во рамки 
на еднократно постапување пред домашните судови, и 
по него се донесени само 3 одлуки и тоа : 1 првостепена, 
1 второстепена и 1 по ревизија. Невозможно е да се 
лоцираат причините за екстремно долгото траење на 
парницата во услови на поништени судски списи и 
постоење само на копии од трите судски одлуки.

Парнична 
постапка за 
надомест на 
штета од права 
кои 
произлегуваат 
од работен 
однос, а заради 
исплата на 
плата и 
придонеси од 
плата од 2002-
2006

50.722 
денари  

со 
затезна 
камата и 
49.350 
денари 

трошоци 
со 

камата 
сметано 

од 
23.11.20

05 г

Постапката се водела пред Основен суд Штип под 
Прс.бр.147/02 и траела 4 г и 9 месеци. Предметот се 
одвивал во рамки на двократно постапување пред 
домашните судови, и по него се донесени 5 одлуки и тоа 
: 2 првостепени, 2 второстепени и 1 постапка пред ВСРМ 
по барање за изземање на Апелациониот суд траела 7м.. 
Двократтно вештачење во едноставна постапка. 
Необјаснив застој од 1г 4м.



33Лазо Вретовски и др.

за 178 лица

Парнична 
постапка-
работен спор за 
отказ од 1996-
2006

300 000 
евра за 
секој 
апликан
т или за 
3 
вкупно 
1 200 
000 
Евра.

Понуден 
надоместо
к, по 3600 
за секој 
жалител 
или вкупно 
4 
жалители 
=14 400 
Евра

Постапката се  водела пред Основен суд Ресен под 
П.бр.156/96 во траење од 10 години. Најголем проблем 
во неа е четирикратно постапување на судовите во спор 
од работен однос кој сам по себе е од итна природа. 
Одлуката по ревизија на ВСРМ била доставена по истек 
на 7м.

570582 
Евра



2010 година

1.

2

3

4 Сашо Коцевски

АНЕКС 3 -ЕДНОСТРАНИ 
ДЕКЛАРАЦИИ

НАЗИВ НА 
СТРАНКА

Основ на 
постапката и 
нејзино вкупно 
траење 

побарана 
отштета

Износ на 
изјавена 
еднострана 
декларација

Лоцирани застои на постапката, основ 
заизјавување на ЕД

Никола 
Фидановски (1)

Парнична постапка  
за надомест на 
штета заради 
прераспоредување 
на друго работно 
место од 1997-2004

нема изричито 
барање во жалбата 
доставена до ЕСЧП

 понудено ФС 
700 Е, одбиено 
изјавено УД 490

Постапката се водела пред ОС Битола, а траела 
над 7 години. како проблем е лоциран размак 
помеѓу расправите при второто постапување на 
првост.суд од 3г и 3м, а  заради одредено 
вештачење кое не било изготвено а судот не 
превземал никакво дејствие. Втората 
првост.одлука донесена за 4г и 6м.

Никола 
Фидановски (2)

Парнична постапка-
работен спор за 
отказ  од 1998-2006

нема изричито 
барање во жалбата 
доставена до ЕСЧП

понудено ФС 
3900 Е, одбиено 
изјавено УД 2730

 Постапката се водела пред ОС Битола, а траела 
над 8 години. Како проблем е лоциран временски 
јаз од 4г и 8м во текот на постапката без активност 
на судот во предметното досие.

Наташа 
Љубецкиј

Парнична постапка 
спор за утврдување 
на владение од 
1999-2006

100 000 
изгуб.имот

14 000 
евра

понудено ФС 
3900 Е, одбиено 
изјавено УД 1190

 Постапката се водела пред Основниот суд 
Скопје 1и траела над 7 години. Како проблем е 
лоциран Трикратно постапување на дом.судови 
вклучувајќи го и ВСРМ по БЗЗ.

Кривична постапка   
за дело измама од  
1997-2004

350 000 евра по 
двата основи

понудено ФС 
2300 Е, одбиено 
изјавено УД 1610

Постапката се водела пред ОССкопје 1 и траела 
над 7 години. Првата пресуда донесена за 7г, 25 
претреси биле одложувани заради неуредна 
достава за адвокати, сведоци, обвинети.Истрагата 
траела 2 години, а критичната постапка во целина 
завршила за 7 год. 4 м



5

6

7 Топузови

8 Мрчески

9

Коста 
Фидановски

Парнична постапка 
за утврдување на 
парично 
побарување по 
основ на штеден 
влог во ТАТ во 
стечај се водел од 
1998-2006

понудено ФС 
2200 Е, одбиено 
изјавено УД1 540

 Постапката се водела пред ОС Битола и трела 
над 8 години. Како проблем се лоцирани неколку 
временски јазови, 1г и 2м, 2г, 1г за што во доситето 
нема податоци за активност на судот.

Александар и 
Ванга Стојкови

Парнична постапка 
за утврдување на 
право на 
сопственост и 
предавање во 
владение од 2000-
2007

80000 
заради 
одземен 
имот

20000 
евра, 
психичка 
бол

понудено ФС 
2700 Е, одбиено 
изјавено УД 1890 
Евра за двајцата 
заедно

 Постапката се водела пред ОС Струмица и 
траела над 7 години. Како проблем е лоцирано 
четирикратното постапување на дом.судови, 
повеќекратно укинување на пресудите и враќање 
на повторно судење.

Парнична постапка  
за надомест на 
штета од 2001-2008

нема изричито 
барање во жалбата 
доставена до ЕСЧП

понуден износ од 
2700 евра 
заедно за 
двајцата 
жалители, 
изјавена УД во 
износ од 1890 
Евра.

 Постапката се водела пред ОС Скопје 2 и 
траела над 7 години. Проблем е лоциран во 
неколкукратното постапува при што донесени биле 
4 првост., 4 второст, и 1 одлука на ВСРМ по 
ревизија. Релативно брзо судовите ги донесувале 
одлуките, но четри пати бил враќан предметот на 
повторно судење. ВСРМ одлучил по ревизија по 
истек на 1г и 6м, одлуката била доставена за 2,5м.

Парнична постапка-
работен спор 1999-
2006

40 000 
евра за 
должинат
а на 
постапкат
а

понуден износ од 
2100 евра  , 
изјавена УД во 
износ од 1470 
Евра. 

  Постапката се водела пред ОС Прилеп и 
траела над 7 години. Како проблем е лоциран 
четирикратно постапување на првостепениот и 
второстепениот суд. ВСРМ по ревизија одлучил за 
1г и 2м. Донесени 9 одлуки, 4 второст., 4 првостеп. 
и 1 на ВСРМ

Фидановски и 
Гошевски

Парнична постапка-
работен спор за 
отказ од 1997-2006

30000 по 
15000 за 
двајцата 
жалители

понуден износ од 
4900 евра за 
секој посебно , 
изјавена УД во 
износ од 3430 
Евра за секој 
поединечно.

 Постапката се водела пред ОС Битола  и 
траела над 9 години Како проблем е лоциран 
прекумерното траење на првост.постапка од 4г,при 
што се одржани само 5 рочишта. Во повторното 
судење на првостепениот суд му требале 3 год и 1 
месец да закаже и одржи расправа долгите 
периоди помеѓу расправите. Првост.суд за 3г и 1м 
ја закажал првата расправа по предметот.



10

11

12

13Ефремовски

14

Жупаноска 
Маргарета и др.

Вонпарнична 
постапка за 
утврдување на 
надоместок за 
одземено градежно 
неизградено 
земјиште од 1996-
2004

30000 евра за обата 
основи

понуден износ од 
1433 евра за 3 
жалители вкупно 
, изјавена УД во 
износ од 1003 
Евра х3 = 3009. 

 Постапката се водела пред ОС Струга и траела 
над 8 години иако бил неспорен односно 
одлучуванм во вонпроцесна постапка. 
Предметот е одлучуван неколкукратно при што се 
донесени вкупно 11 судски одлуки, 5 првост., 5 
второст., и 1 одлука по ревизија на ВСРМ. 1г и 4м 
временски јаз на непостапување на првост.суд, 
петкратното враќање на предметот.

Стефановски и 
др 

Парнична постапка 
за поништување на 
договор за 
отуѓување на згради 
во државна 
сопственост против 
РМ од 1994-2006

нема изричито 
барање во жалбата 
доставена до ЕСЧП

понуден износ од 
3133 евра за 3 
секој од 
жалителите, 
изјавена УД во 
износ од 2193 
Евра за секој 
посебно.

Постапката се водела пред ОС Тетово и траел 
над 12 години. И овде проблемот е лоциран во 
неколкукратното постапување. Имено тој во 7 пати 
враќан на повторно одлучување. Постојат 8 одлуки 
на првост.суд, и 8 одлуки на вторст.суд. 
Забележителни се значајни периоди за достава на 
одлуките до странките, за 1г, 5м, 11м.

Мирјана 
Павлеска 

Парнична постапка  
за надомест на 
штета од 1988-2006

1 876 690 
денари

понуден износ од 
3900 евра  , 
изјавена УД во 
износ од 2730 
Евра. 

Постапката се водела пред ОССкопје 1 и траела 
цели 18г и 5м. Оодлучувале сите три судски 
инстанци и биле донесени 5 одлуки. 65 одржани 
рочишта, одлагани заради вештачење, 
сослушување на сведоци и периоди на неактивност 
на судечкиот суд во просек по 1г во три наврати. 
Вештачењата се чекале во три наврати во просек 
по 1,5г.

Управна постапка за 
одредување и 
определување на 
пензиска основица  
од 1997-2007

нема изричито 
барање во жалбата 
доставена до ЕСЧП

понуден износ од 
4100 евра  , 
изјавена УД во 
износ од 2870 
Евра. 

Постапката се водела пред ПИОМ Скопје и 
Врховен суд на РМ и траела во целина над 10 
години.Притоа управни спорови пред ВСРМ се 
воделе во три наврати.Два пати ВСРМ постапувал 
без да донесе мериторна одлука. Со оглед дека се 
работи за егзистенцијално право постапката е 
потребно да биде итна.

Голубовиќ и 
Војданоска

Парнична постапка 
за утврдување на 
ништовност на 
договор за 
дож.издршка, 
оставина и право на 
сопственост од 
1994-2007

50000 
евра за 
секој 
поединеч
но

понуден износ од 
4800 евра 
заедно за 
двајцата 
жалители, 
изјавена УД во 
износ од 3360 
Евра за сите 
заедно

 Постапката се водела пред ОСОхрид и траела 
14г и 6м. Вкупно закажани 32 расправи. Постои 
неколкукратно одлучување при што се донесени 14 
судски одлуки, 7првост. и 7 второстеп. Генерален 
проблем се доставата на судските одлуки, 1г и 11м, 
11м и 1г и 8м. Седумкратното постапување по 
предметот.



15Христов Тодор

16Горгиев Славе
38.218 Евра 22 лица

Кривична постапка    
1997-2007

нема изричито 
барање во жалбата 
доставена до ЕСЧП

Понуден износ 
од 3.900 Евра. 
Изјавена УД во 
износ од 2730 
евра

Се водела пред ОС Струмица во траење од 10 
години и 5 м против четворица жалители која 
започнала во 1997 година. Основен проблем 
претстваува четирикратното постапување на 
Основниот суд, заради враќање на постапката од 
Апелација Штип на повторно одлучување. засебен 
проблем се и долгите траења на посебните 
постапки. Првото постапување траело 17 месеци и 
биле закажани 7 рочишта. Второто постапување 
траело 43 месеци, со одржани 24 рочишта, а била 
донесена делумна одлука. Во ова постапување 
имало застои од 19 месеци, а во предметот 
недостасуваат списите за 6 закажани 
рочишта.Третото постапување траело 6 месеци, а 
биле одржани 9 рочишта. Четвртото постапување 
кое што претставува повторување на постапката 
траело дополнителни 23 месеци а биле одржани 4 
рочишта, но доставата на пресудите одзела 
дополнителни 11 месеци.

Кривична постапка    
1997-2007

нема изричито 
барање во жалбата 
доставена до ЕСЧП

Понуден износ 
од 3.900 Евра. 
Изјавена УД во 
износ од 2730 
евра. 

Се водела пред ОС Струмица во траење од 10 
години и 5 м против четворица жалители која 
започнала во 1997 година. Основен проблем 
претстваува четирикратното постапување на 
Основниот суд, заради враќање на постапката од 
Апелација Штип на повторно одлучување. засебен 
проблем се и долгите траења на посебните 
постапки. Првото постапување траело 17 месеци и 
биле закажани 7 рочишта. Второто постапување 
траело 43 месеци, со одржани 24 рочишта, а била 
донесена делумна одлука. Во ова постапување 
имало застои од 19 месеци, а во предметот 
недостасуваат списите за 6 закажани 
рочишта.Третото постапување траело 6 месеци, а 
биле одржани 9 рочишта. Четвртото постапување 
кое што претставува повторување на постапката 
траело дополнителни 23 месеци а биле одржани 4 
рочишта, но доставата на пресудите одзела 
дополнителни 11 месеци.



АНЕКС 4

Назив на предметот Основ од Конвенцијата
1 Арсовски парничен/вонп. право на сопственост чл.1 пр.1. 

2 управен 6(1) фер судење  и чл. 1 Протокол 1 
3 Санде Атанасов 2 кривичен правично судење- чл. 6 став 1
4 Генчи и Јонуз кривичен правично судење- чл. 6 став 1, став3(д)
5 Алишиќ стари девизи Протокол 1 член 1
6 Здравевски парнични член 6 став 1-невоедначена судска пракса
7 Киро Талески парнични член 6 став 1-невоедначена судска пракса
8 Кулески парнични член 6 став 1-невоедначена судска пракса
9 Мирческа+Конеска парнични член 6 став 1-невоедначена судска пракса

10Келтаноски+ 4 останати парнични член 6 став 1-невоедначена судска пракса
11Попоски + 3 останати парнични член 6 став 1-невоедначена судска пракса
12Ристески парнични член 6 став 1-невоедначена судска пракса
13Недески парнични член 6 став 1-невоедначена судска пракса
14Димитриоски парнични член 6 став 1-невоедначена судска пракса
15Наумчев парнични член 6 став 1-невоедначена судска пракса
16Петреска парнични член 6 став 1-невоедначена судска пракса
17Пачешкоски парнични член 6 став 1-невоедначена судска пракса
18Ел  Масри кривична член, 3 , 5, 8 и 13
19Бајалџиев парнична член 6
20Селами+Деари кривична член 2 и член 13

Преглед на доставени 
предмети од ЕСЧП во 20101 
кои не се однесуваат на 
судење во разумен рок

ред.  
бр.

вид на засегната 
постапка

Вранишковски Галена и 
Аргил
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