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Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

ПОЛИТИКА
ПОЛИТИКА

УСТАВНИТЕ ИЗМЕНИ ЗА СУДСТВОТО В    

СУДИР МЕЃУ    
Уставните измени кои се 

поврзани со рефор ми-
те во македонското пра     -

восудство повторно го акти-
вираат пра шањето дали на 
релација претседател Бр ан -
ко Црвен ковски - премиер 
Владо Буч ковски се разго-
рува поли тички оган, кој 
прикриено тлее со месеци. 
Според до сегашните ис кус-
тва и во ам биентот во кој 
живееме, раз ногласието не 
придонесува за квалитетно 
насочување на процесот на 
реформите на судството, ту-
ку допол нително ја пот ко пу-
ва и онака кревката ко ха би-
тација, ко јашто послед ниве 
неколку месеци се од виваше 
меѓу двете највли јателни по-
ли тички фигури во земјава. 
Овој судир на интереси или 
сфери на вли јание доаѓа во 
мошне чув ствителен момент, 
бидејќи околу името на др-
жавава од страна на Грција 
се зголемува притисокот врз 
Република Македонија, но и 
сè повеќе  на врата ни тропа 
прашањето за статусот на 
Косово. Во такви услови се 
наметнува политичкото пра-
шање, зо што односот меѓу 
ше фот на државата и пре-
миерот се наоѓа на стаклени 
нозе? Име но, различните ста-
вови во однос на реформите 
во пра восудството ги кријат 
на ме рите за создавање ин-
стру менти за контрола на 

Претседателот Бранко Црвенковски ги под др-
жува активностите на Вла дата, иако дава до-
полнување и објаснување за дел од изне-
сените пред лози. Тој нагласува дека досе-
гашното функционирање на суд скиот систем 
и забележаните слабости во работењето на 
институциите во областа на правдата, од до-
несувањето на Уставот во 1991 година сè до 
денес, ја наметнуваат потребата за спрове-
дување реформи во оваа област. 

Затоа основната цел на спроведувањето на ре-
формите во судството треба да биде разви-
вање на европските стандарди во сферата 
на правдата, преку јакнење на независноста 
на судството и зголемување на не го вата ефи-
касност.

третата власт, кои можат да 
се пре точат преку уставните 
изме ни, а подоцна да се за-
цвр стат преку законската ре-
гу латива, која е закочена во 
собраниските и во вла ди ни-
те лавиринти. Исто вре мено 
се активира и пра ша њето за 
превласт, односно борба за 
власт во владе јачката СДСМ, 
каде што по смената на Цр-
вен ковски од лидерската по-
зиција, многу работи останаа 
нерасчистени и неразјаснети. 
Во ваквата статус-кво ситуа-
ција се на метнува дилемата, 
кој всуш ност раководи со 
СДСМ, Буч ковски или Црвен-
ковски?                                     
     Дилемата нема така лесно 
да се одгатне, иако по стојат 
ве родостојни индиции дека 
сè ова всушност можеби е 
доб ро исконструирана фар са, 
која се темели на претход-
ните искуства, кога името на 
пратеникот Тито Петковски 
често пати партијата го ко ри-
стеше за прикриена или бо-
жемна внатрепартиска опо-
зиција. Таквите сигнали или 
игри подоцна се обис тинија. 
Затоа сегашната "кон струк-
тивна раштиманост" околу 
реформите во суд ство то се 
водат во насока на из нао-
ѓање на механизам за кон-
трола на судиите, а не кон не-
зависно и ефикасно право-
судство какво ни е по требно 
за влез во Европската унија.

ПОДДРШКА И 
ЗАБЕЛЕШКИ

"Судирот меѓу Давид и Го-
лијат" не нè води во квали-
тетни решенија за темелните 
реформи во третата власт. 
Тие нè кочат и ни го одземаат 
скапоценото време за ре ша-
вање на наталожените про-
блеми во правосудството. По-
ради тоа, различните ста во-
ви на претседателот Цр вен-
ковски и премиерот Буч ков-
ски нè укотвуваат во неси-
гурни води. Во овој мо мент 
додека се одвива пр ва та фа-
за од уставните измени, за 
шефот на државата не е пот-
ребна измена на трајниот 
мандат на судиите додека, 
пак, Владата го тврди спро-
тивното. Исто така, претсе-
дателот не се согласува со 
владиниот став дека изме-
ните и донесувањето на си-
стемските закони од оваа об-
ласт треба да се донесуваат 
со просто мнозинство. Затоа 
своите предлози за уставни 
измени во правосудството 
во вид забелешки и ставови 
ги достави до пратениците. 
Црвенковски е на иста ли-
нија како и експертите за 
уставно право, со кои не о-
дам на се сретна, а дури по-
тоа го изрази своето мис ле-

ње. Дел од експертите кои 
беа на "кафе - муабет" кај ше-
фот на државата претходно 
беа ангажирани од Владата, 
а премиерот Бучковски не-
умесно им го откажа анга-
жманот поради изјавите кои 
ги дадоа за јавноста. Прет-
седателот Бранко Црвенков-
ски не се реши да го ис ко-
ристи своето уставно право 
за да иницира уставни из ме-
ни во Собранието, туку сво и-
те забелешки, исто така, ги 
достави на адреса на Вла-
дата. Генерално гледано, тој 
се согласува со предлогот на 
Владата, но во него тој чув-
ствува опасност од нарушу-
вање на независноста на суд-
ството и поголемо политичко 
и партиско влијание врз тре-
тата власт. Ваквиот потег на 
претседателот Црвенков ски 
й  се враќа како бумеранг на 
Владата на РМ, иако од Ка-
бинетот на премиерот по-
стојат обиди за амортизација 
на тивкиот напад кој им го 
приреди поранешниот шеф. 
Премиерот оценува дека 
предлогот на Црвенковски е 
добредојден пред да се раз-
гори јавната расправа за на-
соките кои ги предлага Вла-
дата во врска со устав ните 
измени во делот на пра во-
судството. Во соопште ние то 
до медиумите се потен цира 

НА ИСПИТ КОХАБИТАЦИЈАТА МЕЃУ ПРЕТСЕДАТЕЛОТ И ПРЕМИЕРОТ 
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дека претседателот ги под-
држува активностите на Вла-
дата, иако дава допол нение 
и објаснување за дел од из-
несените предлози. Тој на гла-
сува дека досегашното функ-
ционирање на судскиот сис-
тем и забележувањето на сла-
бостите во работењето на 
институциите во областа на 
правдата, од донесу ва њето 
на Уставот во 1991 го дина сè 
до денес, ја намет ну ваат пот-
ребата за спрове ду вање ре-
форми во оваа об ласт. Затоа, 
Црвенковски по тен цира де-
ка основната цел на спро ве-
дувањето на ре формите во 
судството треба да биде раз-
вивање на ев роп ските стан-

за судија да биде со ог ра ни-
чено траење како еден вид 
пробен мандат. 

"Стабилноста и трајноста 
на судската функција е зна-
чаен фактор за нивната не-
зависност. Квалитетот и со-
весноста на судиите во из вр-
шувањето на нивната фун-
кција се критериуми не само 
за нивно напредување, туку 
и за останување на судиската 
функција, така што нема по-
треба од воведување по се-
бен пробен мандат", нагла-
сува Црвенковски, поткре-
пувајќи го својот став со еду-
кацијата на судиите и кан-
дидатите за судии, пред ви-
дена со Законот за едукација 

во кое се нагласува дека се 
бара и утврдување јасни и 
прецизни критериуми и по-
стапка за разрешување на 
судиите. Според претсе да-
телот Црвенковски, неоп-
ходна е промена на составот 
и начинот на избор на чле-
новите во Републичкиот суд-
ски совет, поради што е по-
требно мнозинството чле-
нови на РСС да бидат судии, 
избрани непосредно од стра-
на на сите судии во Маке-
донија. Што се однесува до 
прашањето на работата на 
Уставниот суд на РМ, прет се-
дателот смета дека е пот-
ребно да се внесе уставна 

"Прашањето на ефикас-
носта во голема мерка е по-
врзано со донесувањето на 
законите како, на пример, За-
конот за извршување и Зако-
нот за парнична постапка, од 
кои едниот е донесен, а дру-
гиот е во владина постапка. 
Основната причина поради 
која се предлагаат измени на 
Уставот, пред сè, иницирани 
од јакнењето на независ-
носта на судството, и тоа пре-
ку начинот на изборот на 
судии и јавни обвинители", 
ис такна министерката.

Таа посочува дека преку 
предлогот се даваат насоки, 
според кои би требало да се 

основа за законско регули-
рање на начинот на работа и 
постапка пред судот. На кра-
јот од соопштението Црвен-
ковски предлага категорично 
гарантирање на правото на 
судење во разумен рок, на 
правото на правично и не-
пристрасно судење, како и 
на начелото на еднаквост на 
странките во судските по-
стапки.

ПРЕДЛОГ НА ВЛАДАТА

Министерката за правда 
Мери Младеновска-Ѓорѓи ев-
ска го повтори ставот на 
Владата пред членовите на 
Законодавно-правната ко-
мисија. Таа истакна дека ре-
формите се прават за јак не-
ње на независноста на суд-
ството и за зголемување на 
неговата ефикасност во ра-
ботата.

направат промените, а кои ќе 
следат во натамошната пос-
тапка.

"Потребно е редефини ра-
ње на терминот казниви де-
ла, со цел да се овозможи 
други државни органи, а не 
само судовите да изразуваат 
казни за пре кршоци, бидејќи 
со ова сме таме ќе се рас то-
варат судо вите од оние пре-
дмети, кои сега во најголема 
мерка ја зголемуваат нивната 
не а журност. Тоа се прекр шо-
ците и извршните предмети", 
из јави Мери Младеновска-
Ѓорѓиевска. 

Во однос на прашањето за 
менување на сегашната ус-
тавна одредба за изгла су-
вање на Законот со дво тре-
тинско мнозинство во про-
сто верифицирано мнозин-
ство, министерката за правда 
посочува дека во самиот Ус-
тав ќе биде наведена и де фи-

дарди во сферата на прав-
дата, преку јакнење на не-
зависноста на судството и 
зголемување на неговата ефи -
касност. Во врска со член 98 
од Уставот, Црвенковски смета 
дека не е потребна промена 
на двотретинското мно зин-
ство од вкупниот бр ој пра те-
ници за донесување на За-
конот за судовите. 

"Квалификуваното дво-
третинско мнозинство за до-
несување на овој Закон е ед-
ен од главните столбови на 
кој се потпира независноста 
на судството. Сметам дека 
единствено законите за суд-
ските постапки можат да би-
дат ослободени од квали фи-
куваното двотретинско мно-
зинство за нивно доне су ва-
ње и тие да се доне су ваат со 
мнозинство гласо ви од вкуп-
ниот број пра теници", ис так-
нува Црвен ковски во своите 
забелешки на пред логот на 
Владата на РМ, кои го дос-
тави до пра тениците. 

Тој оценува дека пред ло-
гот за менувањето на мно-
зинството за донесување За-
кон за органите на управата 
претставува надминување на 
делокругот на реформи во 
судството и излегува од кон-
текстот на планираните про-
мени. Според Црвен ковски, 
нема потреба првиот избор 

на судиите, кој треба да биде 
донесен. 

Во забелешките на прет-
седателот се потенцира дека 
со претстојните уставни из-
мени треба на судовите да 
им се овозможи да одлу чу-
ваат врз основа на преце де-
нтното право на меѓуна род-
ните судски институции. Во 
рамките на уставните про-
мени, укажува Црвенковски, 
треба да се прецизира на-
чинот за избор на претсе да-
телите на судовите и да се 
предвиди уставна можност 
за законско регулирање на 
критериумите за нивен из-
бор. Околу прашањето за пре-
дложеното про ширува ње на 
надлежностите на јав ното об-
винителство, шефот на др жа-
вата оценува дека е потребно 
гарантирање на независ нос-
та и стабилноста на оваа ин-
ституција.

"Заради обезбедување 
ефикасност на судството, 
треба да се направи дис тинк-
ција меѓу различните видови 
казниви дела, како што се, 
кривичните дела за кои и на-
таму треба да одлучуваат са-
мо судовите и прекршоците 
за кои покрај судовите ќе 
можат да одлучуваат и други 
органи, не исклучувајќи ја 
при тоа судската заштита", се 
наведува во соопштението, 
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нирана постапката за из бор 
и за разрешување на судии.

"Се предлага изборот да 
биде од страна на независен 
орган, кој ќе биде составен 
од најголем број судии, а на 
овој начин, со намалувањето 
на мнозинството нема да се 
овозможат никакви мани пу-
лации какви што сега се при-
сутни во јавноста. Ставот на 
Владата е да се растоварат 
пратениците од други пра-
шања, почнувајќи од праша-
њето за избор на судии. Тоа 
значи дека во Уставот ќе би-
де дефинирано, кој сè може 
да биде судија и на каков 
начин тој ќе се избира", по-
сочува Младеновска-Ѓор ѓи-
евска.

на реформите им беше су-
герирано  дека треба на ва-
ков начин да се зголеми ква-
литетот на судиите. 

"Не постои опасност од 
влијание на законодавната и 
на извршната власт, бидејќи 

власт, со посебен начин на 
избор на судиите итн., но ка-
ко што ова е дадено за кон-
тролата на нивното ра бо те-
ње, сметам дека ќе биде да-
леку од независно и по фун к-
ционално право суд ство. Ми-
слам дека треба да има не-
кои одредби за тоа како да 
биде контролирано, а таа не-
гова независност на некој 
начин мора да биде кон тро-
лирана, но ваквите насоки 
не треба да се при фатат. Да-
ли тоа треба да се прави пре-
ку извештај кој би се под не-
сувал? Дали Мини стерството 
за правда тоа би го правело? 
Дали Собра ни ето ќе врши 
одредена оцен ка? Во оваа 
насока се и моите сугестии", 
вели пратеникот Манев.

Според него, прашањето 
за казниви и неказниви дела 

дури 70 проценти се од овој 
вид прекршоци. За мене тие 
не се спорни и треба да се 
решаваат надвор од судот", 
истакнува Манев.

Во однос на втората точка 
од предогот на Владата за 
уставни измени, која се од-
несува за потребното мно-
зинство за донесување на 
законите од правосудството,  
пратеникот има негативен 
став.

"Сметам дека Собранието 
не треба да се согласи со вак-
виот предлог на Владата. Кол-
ку и да сакаме да ве ру ваме 
во чесноста, сметам де ка со 
просто мнозинство или со 
мнозинство од бројот на 
пратеници, фактички со 61 
пратеник, овој Закон ќе биде 
менуван. Реално гле дано, се-
пак ќе надвладуваат пар-
тиите на власт и тие многу 
полесно ќе го ме ну ваат За-
конот. Но, штом ќе се бара 
двотретинско мнозин ство, 
се пак ќе се донесува со кон-
сензус и поретко ќе се ме-
нува Законот за судството. 
Инаку, вака ќе можеме да си 
играме како што сакаме. До-
колку има мнозинство во Со-
бранието, тогаш ќе се менува 
Законот кога има или кога 
нема потреба, и затоа сметам 
дека треба да остане како 
што е сега", потенцира пра-

ЗАВИСИМЕ ОД ДОБРАТА ВОЛЈА НА ПРАТЕНИЦИТЕ

"Не сакам да зависиме од доб-
рата волја на пратениците и да ги 
доведеме во прашање ваквите 
битни клучни ре форм ски зафати. 
Според ме не, тоа е единствената 
и нај битната причина за ваквиот 
предлог, кој е содржан во на со ки-
те на Владата околу по требното 
мнозинство за до несување на За-
конот. Околу мандатот на судиите 
сакам да поставам контра пра-
шање: Што ќе правиме со оние 
судии кои неквалитетно си ја из-

вршуваат својата судиска функција? Дали нив треба да ги 
наградиме со доживотен мандат", истакнува Зоран Томиќ.

ПРОВЕРКА НА СУДИИТЕ

"Нема ништо спорно околу ос-
танувањето на трајниот ман дат. 
Но, на некој начин преку пробниот 
начин се про верува работата на 
судиите, а тоа един ствено оди кон 
општата цел, која за сите е еднаква, 
дека на тој начин се оди на зајак-
нување на професионалноста, ст-
руч носта и независноста на суди-
ите и судството", истакнува пра те-
никот Борис Кондарко. 

Со владинот предлог се 
нудат насоки за менување на 
трајниот мандат на 'кадиите', 
бидејќи ако до 1991 година 
имавме мандат на судии кој 
им беше ограничен, сега не се 
нудат некои новини со пред-
логот.

"Со овие измени кои ги 
предлагаме, за првиот ог ра-
ничен избор на судии, се да-
ва можност доколку во овој 
временски период тие по-
кажат дека квалитетно и ст-
ручно си ја вршат својата 
функција, нивниот мандат ќе 
премине во траен, а доколку 
не ги исполнуваат условите 
кои се предвидени за ваквата 
функција, тогаш тој ќе им 
престане", вели министерката 
Мери Младеновска-Ѓорѓи-
евска. 

Ова прашање постои во 
повеќе земји, а тоа е решено 
на најразлични начини. Во 
земјите во кои се предвидува 
ваков мандат, а некои од нив 
сега се или претходно беа 
кандидати за ЕУ, во процесот 

постапката за избор ќе ја 
врши независен орган во кој 
претежно судиите ќе бидат 
членови. Значи, самите су-
дии ќе одлучуваат за ква-
литет, а не станува збор дека 
некој од извршната или од 
законодавната власт ќе може 
да влијае на тој процес.

Во овој процес најзначајно 
е прашањето за избор или за 
состав на РСС. Според ре-
формите, тој треба да од го-
вара на нашите потреби, 
бројот на нашето население 
итн.", нагласува министерката 
за правда.

Пратеникот на ВМРО-ДП-
МНЕ, Ефтим Манев смета де-
ка се потребни уставни из-
мени во делот каде се регу-
лира оваа материја. Но, се-
пак не се согласува со дел од 
насоките кои ги предлага 
Владата. 

"Единствени сме само де-
ка сакаме судството да го 
одделиме од Собранието, од 
законодавната власт, и тоа да 
функционира како посебна 

треба да биде надвор од над-
лежноста на судството. 

"Моја идеја е дека пре-
кршоците не треба да одат 
на суд, особено кога станува 
збор за сообраќајните дела. 
Таквите прекршоци ниту во 
еден момент не се спорни. 
Ако влеземе во судството, во 
најголем дел од предметите, 

теникот на ВМРО-ДПМНЕ, Ев-
тим Манев, кој не ги при фати 
насоките на Владата и за ме-
нувањето на трајниот мандат 
на судиите со пробен, би деј-
ќи според него, има регу-
латива и начини за нив но 
разрешување, кое сега на не-
кој сличен начин се прави 
преку РСС. 
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