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Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

ПОЛИТИКА
ПОЛИТИКА

ОДРЕДБИ КОИ ГИ НАМАЛУ     

ТИРАНИЈА НА  

Република Македонија 
ќе биде една од ретките 
земји, можеби и един-

ствен  пример во светот, во 
кој граѓаните кои претста-
вуваат мнозинство од по ши-
роката заедница, да се за-
ложници на апетитите на по-
малата етничка заедница. На 
тој начин македонскиот на-
род не може да се изјаснува 
за прашања од круцијален 
карактер за опстојување на 
државата, бидејќи треба да 
го послуша "кеифот" на дру-
гата национална малцинска 
заедница, која по примерот 
на насилниците и на нивните 
сојузници, го диктира тем по-
то на животот. Поради тоа, 
референдумското изјас ну ва-
ње, кое во принцип прет-
ставува највисоко демократ-
ско право на граѓаните, се 
маргинализира со цел да се 
отстранат сите демократски 
сили, кои се обидуваат да 
пре оценат одредени стра-
тешки прашања. Во контекст 
на ова неодамна Законо дав-
но-правната комисија и Ко-
мисијата за политички сис-
теми при Собранието на РМ, 

го одбија барањето на гра-
ѓанското Здружение за спро-
ведување на прописите за 
распишување и за спрове ду-
вање референдум за при ва-
тизацијата на Електро сто пан-
ство на Македонија. На вис-
тина прашањето беше дво-
смислено и непрецизно, но 
доколку постоеше волја кај 
пратениците, "фраерите" ќе 
ја поправеа грешката на ини-
цијаторот и ќе го форму ли-
раа прашањето, бидејќи всуш -
ност станува збор за пре оце-
нување на донесе ни от Закон 
за приватизација на ЕСМ, кој 
претставува круци јално и ег-
зистенцијално пра шање за 
си  те граѓани. 

НЕКОЛКУ АСПЕКТИ

Предлогот на Владата на 
РМ за донесување Закон за 
референдум и други облици 
на непосредно изјаснување 
на граѓаните, претставува нај-
грубо кршење на демократ-
ските права. Со него се сака 
да се стави вештачка гра ни-
ца, преку која нема рефе рен-
дум за прашања, кои Собра-

нието веќе ги донело со т.н. 
Бадентерово мнозинство. На 
ваквото решение во влади-
ниот Предлог за закон за ре-
ферендум остро се спротив-
ставува опозицијата, но и дел 
од пратениците од вл ас та. 
Експертите од оваа об ласт, 
пак, предупредуваат де ка и 
со постојниот Закон е теш ко 
да се организира ре фе рен-
дум и укажуваат дека е крај-
но време да се промени вак-
вата практика.

"Референдумот и граѓан-
ската иницијатива се двата 
облика на непосредно од-
лучување, кои ги утврдува 
Уставот на РМ. Потребно е да 
се напомне дека Уставот са-
мо начелно ги утврдува и ги 
уредува прашањата повр за-
ни со референдумот и гра-
ѓанската иницијатива додека, 
пак, поконкретната разра бот-
ка на сите останати ас пек ти е 
предмет на законско ре гу ли-
рање", истакнува доц. д-р Та-
ња Каракамишева од Пр ав-
ниот факултет во Ско пје.

Според неа, Уставот на РМ 
е интересен само од три ас-
пекти: прво, случаите кога ре-

ферендумот задолжително се 
распишува; второ, Уставот 
не  ма одредби со кои се ог-
раничува распишувањето 
на референдумот, односно 
не набројува прашања кои 
не можат да бидат ставени ка-
ко референдумско прашање; 
и трето, одлуката донесена на 
задолжителниот рефе рен дум 
е задолжителна.

"Ограничувањата во по-
стојниот Закон за рефе рен-
дум и граѓанска иницијатива, 
како и во новиот Предлог-
закон, односно набројува ња-
та на прашањата за кои не 
може да се распише рефе-
рендум не се уставно ут вр-
дени, поради што се отвора 
и дилемата дали Законот за 
референдум се надредува 
над Уставот. За нешто да 
биде законски до прецизи ра-
но потребно е прво да биде 
ус тавно содржано. Така ба-
рем велат уставните искус-
тва. На пример,  естонскиот 
закон за референдум пред-
видува неколку прашања за 
кои тој не може да биде рас-
пишан, и тоа: за државниот 
буџет, за даноците, за фи нан-

"Препораките на Лунд има ат "Препораките на Лунд има ат 
цел да го за бр заат вклу -цел да го за бр заат вклу -
чувањето на мал цин-чувањето на мал цин-
ства та во рамките на др-ства та во рамките на др-
жавата во насока на про-жавата во насока на про-
дол жување на не   гува-дол жување на не   гува-
ње то на нив ни от иден-ње то на нив ни от иден-
титет и ка рак терис ти-титет и ка рак терис ти-
ки, исто вре ме но промо-ки, исто вре ме но промо-
ви рај ќи ги пра    вилата ви рај ќи ги пра    вилата 
на доб ро вла деење и на доб ро вла деење и 
по чи ту ва ње на др жав-по чи ту ва ње на др жав-
ниот ин тегритет", обја-ниот ин тегритет", обја-
сну ва екс   пертот д-р Та-сну ва екс   пертот д-р Та-
ња Караками ше ва од ња Караками ше ва од 
Прав     ниот фа кул тет во Прав     ниот фа кул тет во 
Скопје.Скопје.
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  ВААТ ПРАВАТА НА ГРАЃАНИТЕ

  МАЛЦИНСТВОТО ВО

овие пра шања постојат ог-
ра  ничу ва ња предвидени во 
Уставот на Естонија. Исто 
така, со гласно естонскиот за-
кон, ре ферендумот не може 
да се организира во период, 
кој е помал од три месеци, 
пред одржувањето на ре дов-

питување на неговата устав-
ност, но и проширување на 
кругот на прашањата за кои 
се забранува распишување 
референдум согласно днев-
но-политичките потреби. 

"Ваквиот преседан ја ог ра-
ничува непосредната демо-

та, е актуелно, бидејќи се на-
ѕираат намерите на од ре де-
ни политички моќници. Во 
контекст на ова, д-р Карака-
мишева наведува дека сме 
сведоци на бројни фактички 
искривувања на поимот де-
мократија во РМ. 

"Со поновото практику ва-
ње на консензуалната де мо-
кратија на нашите про стори, 
до крај не јасно и пре цизно 
ги препознаваме де мо крат-
ските вредности и прин ци-
пи, кои се употре бу ваат во 
европските мулти културни 
општества, туку во одредени 
сегменти соочени сме со по-
литичко покору ва ње на еден 
поинаков прин цип од нор-
малниот врз кој се заснова 
власта во РМ, ти ранија на 
малцинството во однос на 
мнозинството. По литиката 
на заедницата и создавањето 
на правните правила се де-
терминирани од волјата на 

ОДНОС НА МНОЗИНСТВОТО 
ните парламентарни избори", 
ис такнува Каракамишева.

Експертот вели дека кај 
нас не се следи оваа нор-
мална уставно-правна ло ги-
ка, поради што Законот за 
референдум може постојано 
да биде предмет на преис-

сиските обврски на држава-
та, за ра тификувањето или 
отпови кувањето на меѓуна-
родни договори, за праша-
њата по врзани со објаву ва-
ње то или престанокот на 
воена или вон редна состојба 
и за ар ми јата. Меѓутоа, за 

кратија на граѓаните во РМ. 
Со новиот Предлог-закон са-
мо се потврдува мојата кон-
статација. Денес, предлагачот 
на Законот проценил дека 
културните прашања за кои, 
согласно Уставот, е потребно 
т.н. Бадентерово мнозинство 
не можат да бидат ставени 
на референдум, утре некој 
друг предлагач ќе процени 
дека и некои други прашања 
мора да бидат ставени во т.н. 
'забранета зона', така што хи-
потетички може да се слу чи 
дозволените прашања да ста-
нат исклучок, а забра не тите 
правило", проценува Ка ра ка-
мишева.    

ПРИНЦИПОТ НА 
ВЛАДЕЕЊЕ

Прашањето, дали постои 
можност за мајоризација од 
страна на националните мал-
цинства во однос на правата 
на мнозинскиот македонски 
народ, носител на држав нос-

мнозинството граѓани. За 
мал цинствата, леги тимите-
тот на мнозин скиот прин-
цип на владе ење е секогаш 
проблема тичен, поради 
што граѓа ните кои се чле-
нови на етно-културните, на-
ционалните или друг тип мал-
цински гру пи уживаат ед нак-
во право на политичка пар-
тиципација со сите останати 
членови на заедницата. Оваа 
поента вс ушност правно е 
содржана во Меѓународната 
конвен ција и Европската по-
велба за човекови права. 
Така, член 25 од ЕПЧП вели 
дека пра вото на политичка 
партици па ција треба да биде 
ос тва рено без било каква 
форма на дискриминација, 
inter alia, 'заснована врз раса, 
јазик, национално потекло, 
или не кој друг статус'. Член 
25 гара нтира три различни 
права кои ја чинат целината 
на пра вото на политичка пар-
тици пација на националните 
мал цинства, и тоа:

РАЗОЧАРАНОСТ

"Многу сум разочаран од претседателот на Собра-
нието на РМ, Љупчо Јордановски, бидејќи согласно За-
конот за собирање потписи од избирачи, тој беше обвр-
зан во рок од три дена да одговори на иницијативата. 
Иницијативата е поднесена на 18 април, што значи до 21 
мај требаше да заврши целата процедура, а сега на 9 
јуни се случува таа да е во почетна фаза. Доколку пред 
педесетина дена се одлучуваше за оваа иницијатива, ко-
ја за нив е неуредна, за неа ќе имаше друг прием", ве ли 
претставникот на поднесувачот за референдумско из-
јаснување за приватизацијата на ЕСМ, Васко Кос тески. 

"Во Уставот е кажано де ка "Во Уставот е кажано де ка 
Собранието рас пи шу-Собранието рас пи шу-
ва референдум ако се ва референдум ако се 
соберат 150.000 пот пи-соберат 150.000 пот пи-
си и ние како Собрание си и ние како Собрание 
во никој сл учај не мо-во никој сл учај не мо-
жеме да ја оспориме жеме да ја оспориме 
волјата на граѓаните", волјата на граѓаните", 
истак ну ва пратеникот истак ну ва пратеникот 
на СДСМ, Јанакие Ви та-на СДСМ, Јанакие Ви та-
новски.новски.

"Не треба да дозволиме ма-"Не треба да дозволиме ма-
јоризација, од нос но јоризација, од нос но 
над   гласување на мн-над   гласување на мн-
озинството над мал-озинството над мал-
цин  ството и за тоа ова цин  ството и за тоа ова 
е така пред ло же но. Во е така пред ло же но. Во 
спро тив но јас не гле-спро тив но јас не гле-
дам дру го лега лис тич-дам дру го лега лис тич-
ко ре шение", из јави Бо-ко ре шение", из јави Бо-
рис Кондарко.рис Кондарко.
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ОДРЕДБИ КОИ ГИ НАМАЛУВААТ ПРАВАТА НА ГРАЃАНИТЕ

1) право на секој граѓанин 
да учествува во водењето и 
во креирањето на јавните ра-
боти, директно или преку 
непосредно избраните прет-
ставници;

 2) право да избира и да 
биде избран на избори, што 
значи гарантирање на прин-
ци пот на општост и еднак-
вост во избирачкото право, 
како и тајно гласање кое ќе ја 
гарантира слободно изра-
зената волја на избирачите;

3) слободен пристап до 
јав ните служби во смисла на 
правото на еднаквост", ис-
такнува д-р Каракамишева, 
која не може да пронајде ни-
ту едно меѓународно загара-
нтирано право на малцин-
ствата кое не се почитува во 
РМ.     

Затоа се наметнува пра-
шањето дали вакви примери 
има во светот? "Искуствата 
во Европа и секаде пока жу-
ваат дека владите, во инте-
рес да ги задоволат потре-
бите на малцинствата имаат 
потреба да воспостават по-
себни договори за нацио-
налните малцинства. Ова е 
јасно наведено во т.н. Пре по-
раки на Лунд, кои се од не-
суваат на ефективното учес-
тво на националните мал-
цинства во јавниот живот. 
Препораките на Лунд имаат  
цел да го забрзаат вклу чу ва-
њето на малцинствата во 
рам ките на државата во 
насока на продолжување на 
негувањето на нивниот иден-
титет и карактеристики, ис-
товремено промовирајќи 
ги правилата на добро вла-
деење и почитување на др-
жавниот интегритет. Пр-
вата препорака вели дека 
учеството на националните 
малцинства во јавниот жи-
вот претставува суштинска 
компонента на секое де-
мократско и мирољубиво 
општество. Препораките на 
Лунд содржат насоки за вос-
поставување формални со-
ветодавни или консулта-
тив ни тела, кои ќе ја за бр-
заат ефикасната комуника-
ција. Ваквите тела треба да 
бидат подготвени да покре-
нуваат прашања со оние кои 
ги носат одлуките, да под-
готвуваат препораки, да фор-
мулираат законски и други 

предлози и да предлагаат 
владини одлуки кои дирек-
тно или индиректно се од-
несуваат на малцинствата. 
Советодавниот или консулта-
тивниот орган служи како 'ка-
нал за дијалог' во интерес на 
обезбедување 'ефективна ко-
муникација' на малцинските 
интереси. Системот на влас-
та може да биде дизајниран 
на начин кој ќе го коорди-
нира вклучувањето на мал-
цинствата во процесот на 
донесување одлуки, вклу че-
ни како членови на Владата. 
Според Препораките на Лу-

нд, 'најпроблематични пра-
шања од културната авто-
номија се аранжманите по-
врзани со образованието, 
кул турата, употребата на мал-
цинскиот јазик, религијата и 
други прашања круцијални 
за идентитетот и начинот на 
живот на националните мал-
цинства'. Барањата за инди-
видуална или културна ав-
тономија се најчесто помалку 
заканувачки за државата от-
колку барањата за терито ри-
јална автономија и за тран-
сферот на моќта и автори-
тетот од централно на ло-

кално ниво. Ваквите барања 
во практика често пати на-
идуваат на силен отпор од 
државата, која е загрижена 
за својот територијален инте-
гритет. Препораките на Лунд 
забележале дека сите демо-
кратии имаат аранжмани за 
владеење на различни те ри-
торијални нивоа. Локали зи-
раната власт дозволува про-
цесот на донесување од луки 
да биде поодговорен, по-
малку оддалечен од гра-
ѓаните и локалното населе-
ние да ужива поголем степен 
на партиципативност, со што 
на донесените одлуки им се 
дава поголем степен на ле-
гитимитет. Функциите кои 
нај често се децентрали зи-
раат се оние од сферата на 
образованието, културата, 
употребата на малцинскиот 
јазик, околината, локалното 
планирање, природните ре-
сурси, економскиот развој, 
функциите на локалната по-
литика и домување, здрав-
ството и другите социјални 
услуги. Автономијата на ар-
анжманите (самоупра вува-
ње то) се остварува во завис-
ност од степенот на хетеро-
гената природа на населе-
нието. Препораките пови ку-
ваат на воспоставување авто-
номна администрација, која 
кореспондира со специфи-
чните историски и терито ри-
јални услови на национал ни-
те малцинства. Нејзина цел е 
да 'ги подобри можностите 
на малцинствата да ја извр-
шуваат власта за прашања 
кои нив посебно ги засегаат'. 
Ваквите аранжмани не го вк-
лучуваат трансферот на авто-
ритетот од демократски из-
браните национални власти 
на неодговорните локални 
елити. Секоја автономија мо-
ра да ги почитува човековите 
права на сите граѓани во рам-
ките на утврдената легисла-
тива, и мора да биде 'засно-
вана на демократските прин-
ципи, кои ги рефлектираат 
погледите и мислењата на 
населението'", објаснува Ка-
ракамишева, според која РМ 
претставува пример за др жа-
ва во која сите критериуми и 
права на националните мал -
цинства се меѓународно приз -
нати и се целосно заш титени 
и применливи.

ДИКТИРАЊЕ

"Самиот факт што сè поголем број прашања се из зе-
маат од референдумското изјаснување зборува за тоа 
дека внатрепретставничката демократија, односно мно-
зинството, парламентарното мнозинство  диктира за што 
треба да се изјаснуваме. Значи, имаме состојба кога мно-
зинството граѓани на РМ стануваат заложници на мал-
цинството само заради тоа што од нив зависи дали не-
која законска иницијатива ќе помине во Собранието на 
РМ или не", вели пратеничката на ВМРО-ДПМНЕ, Сил ва-
на Бонева. 


