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Пишува: 
Кокан СТОЈЧЕВ

ИСКУШЕНИЕ ЗА ДРЖАВАТА, СУДИИТЕ И ОБВИНИТЕЛИТЕ
ПОЛИТИКАПОЛИТИКА
ПОЛИТИКА

Владата на Ре публика 
Ма    кедонија ут вр ди де-
ка во Уста вот на нашава 

др жава постојат преч ки, кои 
ги "кочат" ре формите во пра-
восуд ство то. Поради тоа, таа 
се реши за покренување пос-
тапка за пристапување кон 
измена на Уставот, која ќе се 
одвива низ неколку ф ази. За-
сега пред логот на Владата ќе 
биде доставен до Соб ра ние-
то, кое треба да даде амин за 
ус тавните ре форми. Потоа ќе 
се утвр дуваат амандманските 
ин тервенции во највисокиот 
законодавен акт кој, за жал, 
сè повеќе се наоѓа на удар на 
критичарите, кои сметаат де-
ка тој мора да се менува во 
неколку сегменти. Зошто? За 
тоа постојат повеќе причини, 
тие треба добро да се про-
анализираат, но во овој мо-

мент најактуелни се слабос-
тите кои се поврзуваат со 
функ ционирањето на пра во-
судниот систем во земјава. 
Тие се во преден план, би-
дејќи претставуваат сери оз-
на "кочница" за натамошните 
реформи во правосудството, 
кои треба да придонесат да 
имаме независно и пое фи-
касно судство.

НЕМИНОВНОСТ

По најголемите измени, ка-
ко резултат на Рамковниот 
до    говор, овие интервенции 
претставуваат ново шмин ка-
ње на Уставот на РМ. Тие се 
производ на воочените сла-
бости кои го спречуваат нор-
малното одвивање на рабо-
тите во институциите во об-
ласта на правдата.

Во врска со овие актуелни 
прашања, претседателката на 
Законодавно-правната коми-
сија при Собранието и член 
на Работната група која е фор           -

мирана при Мини стер ството 
за правда за изго т вување ма-
теријал за предлог за прис-
тапување на измени на Ус та-
вот, Цветанка Ива нова, вели: 
"Добро е тоа што Република 
Македонија де финитивно сфа   -
ти дека ни се неопходни ре-
форми во суд ството, а не да 
ги од ложуваме за некоја ид-
на година, би дејќи тоа е об-
јективна по треба на гра ѓа ни-
те. Со нив граѓаните си ги ос-
тваруваат своите права и сло-
боди, а ова не го правиме за 
да ја одработиме обврската 
кон Европа, која произлегува 
од Копенхагенските кри тери-
уми за побрз влез во Ев роп-
ската унија. Со ова ја јакнеме 
независноста на судството, а 
тоа треба да биде пое фи кас-
но. Ние сме свесни за сев куп-
ните состојби во суд ството, а 
гледаме дека тоа е и неа жур-
но, односно корум пирано. 
Но, со оваа оценка не се сог-
ласувам во целост, би дејќи 
сите судии не се ко рум пи ра-

ни", истакнува пра теничката 
Цветанка Иванова, која по 
професија е правник и прет-
ходно 20 години ра ботела ка-
ко обвинител.

Според неа, вработените 
се држат до својот дигнитет 
(чесност) и токму поради тоа 
не треба да се фрла црна дам-
ка врз целото судство.

Не треба да се дава ге-
нерална оценка и судството 
да се идентификува дека е 
корумпирано и затоа се по-
требни реформи. 

"Оваа реформа произ ле-
гува од негативните состојби, 
кои сега се присутни во на-
шето судство, а поради тоа 
неминовно треба да се на-
прават уставни измени. Ус-
тавните измени се сериозен 
и сложен процес, кои не се 
однесуваат само за нашава 
земја, туку и за поразвиените 
држави со постабилни де-
мок    ратии, да не речам во др-
жави каде што има големо 
минато. Но, за да пристапиме 

"КОСКА  ВО  ТЕСНОТО  "КОСКА  ВО  ТЕСНОТО  
УСТАВНО  ГРЛО!УСТАВНО  ГРЛО!??""

Со уставните измени кадиите нема да имаат до животен мандат, а Со уставните измени кадиите нема да имаат до животен мандат, а 
Републичкиот судски со вет ќе се ослободи од партиските Републичкиот судски со вет ќе се ослободи од партиските 
влијанија и тој ќе се преименува во Државен судски со вет или влијанија и тој ќе се преименува во Државен судски со вет или 
Врховен суд на правдата. Врховен суд на правдата. 

Новите одредби ќе овозможуваат прекршочните предмети како Новите одредби ќе овозможуваат прекршочните предмети како 
казнени дела да ги решаваат и други надлежни органи, а не казнени дела да ги решаваат и други надлежни органи, а не 
како досега, само судовите. како досега, само судовите. 
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кон уставни измени, кај нас е 
потребен политички кон сен-
зус. Имено, согласно ус тав ни-
те одредби, за да се пристапи 
кон измени на Уставот, треба 
да се донесе одлука за не-
гови измени, а за неа е пот-
ребно  дво тре тинско мнозин-
ство. Тоа зна чи дека во др-
жавава треба да имаме по-
литички кон сен зус, односно 
сите сме се со гласиле и сме 
констатирале дека треба да 
имаме ре форми во суд ство-
то. Мислам дека во овој мо-
мент во РМ имаме општ кон-
сензус и во таа насока нам ни 
е потребна реформата во 
суд ството, па затоа и мораме 
да при ста пиме кон измена 
на Уставот. Но, сега се пос-
тавува пра шањето како тоа 
ќе го на правиме, кои уставни 
рамки ќе ги вградиме во Ус-
тавот и со кои амандмани ќе 
интер венираме, бидејќи со 
нив ќе одговориме како на-
таму ќе го креираме суд ство-
то", об јаснува Иванова.

Според неа, Работната гру-
па формирана од Мини стер-
ството за правда изготви На-
црт-верзија за предлог за 
пристапување кон измена на 
Уставот.

"Понудени се повеќе ва-
ријанти, или измени на по ве-
ќе членови на Уставот, затоа 
што многу е значајно и важ-
но како ќе се извршува из-
борот на судиите. Значи, кој 
ќе биде органот кој ќе го вр-
ши изборот, номинацијата и 
селекцијата на судиите, при 
што директно ќе влијае на 
нив ното натамошно уна пре-
дување во судската ка риера. 
Тука веќе се лоцира проб-
лемот дека е потребно да се 
менува одредбата од Уставот 
која се однесува на Ре пуб-
личкиот судски совет, би деј-
ќи досега номини ра њето на 
судиите го вршеше РСС, а из-
борот го правеше Собра ние-
то. Во работната вер  зија се 
понудени повеќе варијанти, 
а Владата е таа која треба да 
изготви пред лог, односно ќе 
ја избере онаа опција која 
смета дека е најповолна за 
условите кои владеат во зем-
јава. Таа ќе го избере телото 
кое ќе врши избори и евен-
туално ќе се занимава со но-
минација на судиите. Отту ка 
произлегува и надлежноста, 
да речеме, на ова тело, значи 

битно ќе се промени и над-
лежноста, а во зависност од 
тоа кој ќе го врши изборот и 
какво ќе би де телото, такви 
ќе бидат про мените во над-
лежностите. Значи, делот во 
Уставот кој се однесува на 
РСС, целосно ќе биде из ме-
нет", потенцира Иванова.

работите. Постои пред ложе-
но решение, кое предвид ги 
зема досегашните слабости, 
дека еднаш избран судија ве-
ќе станува лежерен и тешко 
ќе може да се следи неговата 
работа, односно треба да се 
најде некоја доб ра причина 
зошто да биде разрешен. По-

да се испита нивната струч-
ност, но и тоа дали тие ќе би-
дат доволно подготвени да 
ги издржат сите при ти соци, 
кои евентуално би мо желе 
да се јават во текот на прак-
тичната работа.

Истовремено треба да има 
промени и во однос на пра-
шањето за имунитетот на су-
диите, но и во однос на делот 
на РСС, околу статусот или 
положбата на судиите. 

Една од причините за ре-
форми во судството е и не-
ефикасното судство, би дејќи 
тие се пре оптоварени. Ова 
прашање ќе се решава со 
нова орга ни за ција на судо-
вите и нивната надлежност. 
Сега во РМ има три вида су-
дови: основен, апелаци о нен 
и врховен, но цело купната 
работа им е ос тавена на ос-
новните судови. Тие се пре-
оптоварени со ра бота, би-
дејќи ги решаваат и пре кр-
шочните предмети. Тоа се ба-
нални прекршочни пред ме ти, 
а ако се гледа на ба лансот 
на предметите, тие се осно ва-
та на една од при чи ните зош-
то судовите се не ажурни. 

Значи, сега треба да се на-
прави нова реорга низ ација 
на судството, воведу ва ње спе -
цијализирани одде ли или су-
дови, но и со вове ду вањето 
виш суд, кој ќе се за нимава 
со решавање пред мети за 
по теш ки кривични дела, ор-
га низиран криминал, потешки 
форми на коруп ци ја, или за 
граѓански предмети кои над -
минуваат вредност над опре-
делена граница. За ова раз-
движување треба да се от-
страни пречката во Ус та вот, 
која се врзува со фор му ла-
цијата презумпција на неви-
ност. Сега секој е невин сè 
додека не биде казнет од 
страна на судот, а казните за 
прекршоците и за кри вич ни-
те дела може да ги изрекува 
само суд, односно нема мож-
ност некој друг ор ган да из-
рекува казна. При ближно во 
оваа насока ќе бидат устав-
ните измени, но паралелно 
треба да се ра боти и на из ме-
на на законите кои се одне-
суваат на судо вите и на сев-
купната судска надлежност, 
за да можеме да го фатиме 
чекорот со вре мето, истак-
нува пратенич ката Цветанка 
Иванова.

МАНДАТ

"Зошто ги преземаме ре-
формите? Поради независно 
и ефикасно судство. Значи, 
независноста ќе ја обез бе-
диме со новото тело, кое ќе 
ја врши номинацијата, из-
борот на судиите и ќе го од-
редува начинот на кој тоа е 
направено. Второ, многу бит-
на работа е положбата на су-
диите - мандатот. Се по ста ву-
ва прашање дали ман датот 
на судиите треба да биде тра-
ен, како што  е во постојното 
решение, или да се пронајде 
некоја нова фор ма која ќе га-
рантира, на при мер, не само 
независност, туку и стручно 
и компетентно вршење на 

ради овие при чини се пред-
лага, на  поче токот, при пр ви-
от избор на судии да има 
пробен мандат. Ова како при-
мер е наведено во Законот 
за јавно обви ни телство, каде 
што на заме ниците-јавни об-
винители првиот мандат им 
трае шест години, односно 
до    колку во овој пробен пе-
риод успешно ја вршат функ-
цијата, како што е зацртано 
во Законот, тогаш тие се име-
нуваат со тра ен мандат", по-
сочува Ива нова.

Овој начин на избор на су-
дии, како пример го има во 
повеќе земји, наведува пра-
теничката, бидејќи тоа вре ме 
претставува искуше ние за 
судиите. Во тој период треба 

"Зошто кај нас по стојано се менува Уставот? Зошто во 
една Англија,  Фран ција или Германија потешко се из ме-
ну ва устав или за кон? Затоа што тие имаат поли тички и 
економски по ста билни др жа ви. Република Македонија 
14 години има независност, а низ овој пе риод минува 
низ разни тран зиции, во сите сегменти на општественото 
живеење. Нормално е дека во 1991 година не можеле да 
се пред видат сите слу чу вања, а особено не она што ни се 
случи во 2001 година, од која произлегоа голем број 
аман дмани, со кои се про менија многу нешта во Уставот", 
истакнува Цветанка Ива нова.


