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Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

ПОЛИТИКА
ПОЛИТИКА

НАЦРТ-АМАНДМАНИ ЗА    

УСТАВНИ ИЗМЕНИ  
"ДЕВСТВЕНОСТ"  

Кога на фудбалските те-
рени судиите не ja де-
лат правдата според 

пра    вилата и критериумите, а 
при тоа таквото судење ги 
нервира гледачите кои чес-
но го платиле својот билет, 
можно е да се слушне ко мен-
тар од типот: уа судија или 
судијата нема ман... итн. Вак-
виот вокабулар е репер за 
квалитетот на фудбалските 
судии, но често пати пра в-
дата ја земаат во свои раце 
гледачите, кои несвесно ама 
решително со ќотек ги рас-
чистуваат дилемите за пот-
купливите судии и слабите 
фудбалски арбитри. Затоа 
овие немили сцени се пос-
тојана глетка низ фуд бал-
ските првенства. Но, ништо 
подобро не се случува во 
правосудството каде ремон-
тот на системот е почнат. Пр-
вите посериозни зафати се 
преземени со процесните 
закони, а пред пратениците 
се најдоа и уставните измени. 
Владата ги достави Нацрт-
амандманите на Уставот на 
РМ до Собранието, со кои 
тре ба да се забрзаат рефор-
мите во правосудството, а 
кое последнава година ипол, 
постојано беше критикувано 
од страна на јавноста, меѓу-
народниот фактор и од ст-
ручната фела. Со нив се дава 
правна рамка и насоки за 
реформи во начинот на из-
борот и разрешувањето на 
судиите, потоа се зголемува 
независноста на судството и 
на обвинителството, а се ре-

"Она што најмногу предизвика интерес во јав-
носта се однесува на две прашања: првото 
за пробниот мандат на судиите и второто за 
мно зинството кое беше потребно при од лу-
чување на избор на судиите. Сега Владата се 
повлече од својот предлог, значи останува 
она ква лифицирано мнозинство од две тре-
тини", истакнува пратеникот Зоран Томиќ.

Со измените на уставните одредби се предвидува 
дел од прекршоците да преминат во над леж-
ност на органите на државната управа, со што 
судовите би се растовариле од овие пред ме-
ти, а тоа би ја ажурирало нивната работа.

гулира и новата постапка за 
изборот на претседател на 
земјава, која според пред-
лагачот-Владата била иници-
рана од критиките на ОБСЕ и 
на ОДИХР, како и од случу-
вањата во регионот, кои на-
ведуваат дека при изборите 
на шефовите на државите 
имало сè помал одѕив на 
гласачите, а тоа овозмо жу-
вало економско исцрпување 
на субјектите, но и политичка 
нестабилност во регионот. 
Во контекст на ова, новина 
претставува можноста гра-
ѓаните да побараат заштита 
на своите права низ инсти-
туциите на судскиот систем, 
кои биле нарушени поради 
должината на судските про-
цеси. Но, оваа демократска 
придобивка за некои ана ли-
тичари претставува опасност 
и ограничување на правата 
на граѓаните, кои досега за 
вакви и слични дела заш-
титата ја барале пред Европ-
скиот суд за човекови права 
во Стразбур. Со ова се на д-
ѕираат контурите од пове-
ќемесечната дискусија за 
формата на уставните ре-
форми, кои почнаа со ан га-
жирањето на експертите по 
уставно право, Саво Кли-
мовски, Тања Каракамишева 

и Рената Десковска, а подо-
цна "просто беа избркани" 
од страна на Владата, бидејќи 
имаше големи несогласу-
вања и спротивставувања во 
однос на начинот на спро-
ведувањето на промените во 
Уставот. Подоцна оваа тен-
зија на релација стручњаци - 
кабинетот на премиерот 
предизвика лавина настани, 
кои ги поделија таборите. 
Експертите ги поддржуваше 
претседателот на државата, 
Бранко Црвенковски, додека 
зад премиерот Бучковски зас-
тана врвот на партијата и дел 
од коалиционите парт нери. 
Меѓутоа, кој беше во право 
ќе покаже расправата во Соб-
ранието. Нацрт-аман дманите 
ќе бидат под лупа на пра те-

ниците, кои сигурно нема да 
жалат на зборови, туку во 
однос на ова пра ша ње си-
гурно ќе ги запалат ме ѓу себ-
ните страсти, кои одам на ги 
немаме почув ствувано пора-
ди летните горештини и не-
ажурноста на народните из-
браници, кои сè помалку се 
појавуваат во највисокиот за-
конодавен дом. Поради тоа, 
уставните измени имаат вкус 
на пелин.

ЗАДОВОЛСТВО

Првиот човек на Законо-
давно-правната комисија, 
пратеничката Цветанка Ива-
нова оценува дека добро е 
тоа што забележаните не га-
тивности, кои се појавија во 
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  - ПРЕЗУМПЦИИ НА 
 

текот на утврдувањето на 
пос  тапката за измени на Ус-
тавот ги нема. Тоа што го за-
бележаа стручњаците и дел 
од јавноста е отстрането, но 
и натаму останува вла дината 
заложба за пробниот мандат 
при изборот на су диите. 

"Јас ги добив Нацрт-устав-
ните амандмани, но тие не се 
разликуваат од претходните. 
Мојата првична реакција бе-
ше во однос на прашањето 
за мнозинството кое е по-
требно при изборот на су-
диите, но тој цензус не се 
состои во овие нацрт-аман-
дмани, што за мене прет ста-
вува задоволство. Но, сепак 

вистина ни е потребно во 
вториот круг претседателски 
избори. Но, за тоа треба да 
создадаме уставен основ, со 
кој во вториот круг нема 
потреба да се бара цензус на 
излезеност на гласачите. Вие 
знаете што сè ни се слу чу ва-
ше во текот на досегашните 
избори, а на крај Република 
Македонија е мала држава, 
која не е економски јака и 
постојано може да се за ни-
мава со избори", истакнува 
пратеничката Иванова.

Во врска со новината која 
ја нудат нацрт-амандманите, 
а се однесува на прашањето 
со кое граѓаните можат да 

пра восудната функција и она 
што значи правосудство. Во 
тој сегмент, првата работна 
верзија, за разлика од сега 
предложеното, трпи зна чи-
телни промени. Но, она што 
особено ме радува е дека 
промените дојдоа токму од си-
те - надлежни, научни, ст руч-
ни органи и институции, а 
исто така, и од лица ком-
петентни, кои се занимаваат 
со оваа проблематика. Она 
што најмногу предизвика ин-
терес во јавноста се однесува 
на две прашања: првото за 
пробниот мандат на судиите 
и второто за мнозинството 
кое беше потребно при од-

сферата на процесните за-
кони, значително ќе се по-
добри положбата и на суд-
ството", оценува пратеникот 
на СДСМ Зоран Томиќ.

Според него, новината ко-
ја ја нудат амандманите нема 
да претставува пречка во 
процесите за заштита на чо-
вековите права, бидејќи со 
самата постапка се добива 
демократичност, а за самите 
учесници можност да по кре-
нат одредени судски спо ро-
ви. Пратеникот уште про це-
нува дека е потребно пред 
нашите судови да се водат 
таквите постапки, бидејќи од 
економски причини не може 
да има таков евтин процес 
пред Стразбуршкиот суд. 

и натаму останувам на мојот 
поранешен став дека суди-
ите треба да имаат пробен 
мандат. Тој мој став се со-
држи и во овие амандмани. 
Меѓутоа, на крај останува во 
расправата да ги вкрстиме 
аргументите, па кој ќе даде 
подобри факти во насока да 
се донесе одредено квали-
тетно решение, тогаш нека 
се прифати таквата форму-
лација. Инаку, цензусот за 
избор на претседател на РМ, 
кој како решение досега не 
се спомнуваше во првичниот 
текст кога пристапивме кон 
утврдување на потребата за 
измени на Уставот, сега се 
дава, бидејќи во последниот 
извештај на ОБСЕ за прет-
седателските избори во РМ 
ни се укажува дека ова на-

бараат заштита на своите 
права во судскиот систем на 
РМ, не преку Европскиот суд 
за човекови права во Ст раз-
бур, Иванова оценува дека 
претставува значајно уна-
предување на правата на 
граѓаните, затоа што преку 
др жавата мораат да се ис-
користат сите инструменти и 
дури потоа надвор да се ба-
ра заштита на правата.

Пратеникот Зоран Томиќ е 
задоволен од понудените ре-
шенија во нацрт-аман дма ни-
те на Владата на РМ. 

"Уште во првата фаза од 
иницијативата потенцирав 
де  ка има потреба од про-
мени, односно од приста пу-
вање кон измени на Уставот, 
кои токму се однесуваат на 
делот за подобрување на 

лучување на избор на су ди-
ите. Сега Владата се повлече 
од својот предлог, значи ос-
танува она квалифицирано 
мнозинство од две третини. 
Мислам дека тоа е добар 
избор, а од друга страна 
околу пробниот мандат, ми-
слам дека ќе се водат по-
лемики на таа тема, бидејќи 
прашањето предизвика не-
кои нејаснотии, пред сè, во 
делот на новоизбраните су-
дии. Значи, пробниот мандат 
не се однесува веќе на из-
браните судии, туку на но-
воизбраните. Затоа сметам, а 
тоа ќе биде заложба и на 
мојата партија дека ако по-
мине предлогот на Вла дата, 
верувам дека со целиот па-
кет закони и измени, кои ве-
ќе ги донесовме, пред сè, од 

Македонскиот систем на казниви дела познава две 
категории: кривични дела (crimes, criminal offences) и 
прекршоци (misdemeanors). Првите се регулирани со Кри-
вичниот законик усвоен во 1996 година, додека вто рите со 
Законот за прекршоци од 1997 година. Во 1995 година е 
усвоен Законот за судовите, со кој се укинати поранешните 
судови за прекршоци и е востановена един ствена судска 
организација. Ваквиот начин на работење овозможи су-
довите да бидат оптоварени со голем број прекршочни 
предмети, меѓу кои и најситните како, на пример, за бра-
нето паркирање, што предизвика поголема бавност и не-
ефикасност во нивното постапување. Поради наве де ното, 
со предложениот амандман се создава мож ност за пре-
кршоците како казниви дела, покрај судовите да од лу чу-
ваат и други надлежни судови, односно органи на др жав-
ната управа и институции со јавни овластувања ут врдени 
со закон.

 СТРУКТУРАТА

Со уставните измени се 
предлага граѓаните наместо 
да поведуваат постапки пред 
Европскиот суд за човекови 
права во Стразбур, тие да 
можат тоа да го прават пред 
домашните судови и да по-
бараат заштита за предолго 
и неправично судење. Со 
овој амандман домашното 
законодавство се усогласува 
со Европската конвенција за 
заштита на човековите права 
и слободи. Со измените на 
уставните одредби се пред-
видува дел од прекршоците 
да преминат во надлежност 
на органите на државната 
управа, со што судовите би 
се растовариле од овие пр ед-
мети, а тоа би ја ажу ри рало 

ПРАТЕНИКОТ ЗОРАН ТОМИЌ ВЕЛИ ДЕКА ПРВАТА РАБОТНА ВЕРЗИЈА ПРАТЕНИКОТ ЗОРАН ТОМИЌ ВЕЛИ ДЕКА ПРВАТА РАБОТНА ВЕРЗИЈА 
ТРПИ ЗНАЧИТЕЛНИ ПРОМЕНИТРПИ ЗНАЧИТЕЛНИ ПРОМЕНИ
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нивната работа. Во се гашната 
верзија се предлага Држав-
ниот совет на судии да ги 
избира и да ги разрешува 
судиите. Тој совет би го со-
чинувале 15 членови, од кои 
по службена положба би чле-
нувале претседателот на Вр-
ховниот суд и министерот за 
правда, осум члена би се из-
бирале од редот на су ди ите, 
тројца би ги предлагало Соб-
ранието, а двајца прет се да те-
лот на државата. Со Советот 
би претседавал прет седа те-
лот на Врховниот суд. 

"На овој начин - се оце ну-
ва во нацрт-амандман ската 
верзија доставена до најви-
сокиот законодавен дом - се 
гарантира дека и из борот и 
разрешувањето на судиите 
нема да бидат под политичко 
влијание". 

Со ис тите измени на Ус та-
вот, јав ниот обвинител се 
пре   име нува во врховен др-
жавен обвинител, а Јав но то 
обви нителство во држав но. 
Вр ховниот обвинител ќе би-
де избиран од Собранието, 
но по предлог на Владата, а 
другите обвинители од Др-

жавниот совет на обвини те-
ли. Овој совет ќе биде со с-
тавен од 11 члена, од кои пет 
ќе бидат од редот на обви-
нителите, а по двајца ќе пред-
лагаат претседателот на др-
жавата и Собранието. Со Со-
ветот ќе претседава вр хов-
ниот државен обвинител.

Експертите по уставно пра-
во сметаат дека доколку прет-

На сегашните уставни решенија за начинот за избор на 
претседател на Република Македонија свои забелешки да-
доа претставниците на меѓународните организации, кои 
правеа експертиза и на постојниот Закон и затоа пре по-
рачаа да се направи промена на уставната одредба, која 
директно е преземена и во Законот.

Главната идеја за депо-
литизација на начинот на 
избор на судиите би била 
остварена доколку во кре-
ирањето на неговиот состав 
се овозможи оној дел од 
неговото членство, кое до-
аѓа од редовите на судиите 
да доминира во процесот 
на избор на нови судии во 
однос на оној дел од член-
ството што доаѓа од зако-
нодавната и од извршната 
власт.

Неограничениот мандат на 
судската функција во практика 
покажа повеќе слабости од ас-
пект на неможност за филтри-
рање стручни кадри, особено 
меѓу новоизбраните судии. Вак-
вото решение има своја пот кре-
па и не е во спротивност со ме-
ѓународните стандарди од об-
лас  та на судството. Од тие при-
чини со амандманот се пред ви-
дува можност првиот избор за 
судија да биде со ограничено 
траење на мандатот во вид про-
бен мандат.

та на правосудството. Имено, 
сè се врти околу уло гата на 
идниот Државен суд ски со-
вет, кој всушност ќе го заме ни 
сегашниот РСС. Во него ќе има 
15 членови, а најголемиот број 
ќе биде од редот на судиите. 
Добрите познавачи на ус-
тавната ма терија стравуваат 
дека со ваква акумулација на 
моќ, независноста на суд ство-
то ќе остане имагинарна и 
таа и натаму ќе биде под сил-
на контрола на политички 
цен три. Владата на РМ уште 
пр едлага нацрт-амандман, со 
кој го укинува трајниот ман -
дат за судиите. Тие прво ќе 
мора да се испробаат на ог-
раничен рок од 3 години. Ст-
ручњаците оценуваат дека 
со ова постои можност влас-
та да ја проверува политич-
ката подобност на судиите и 
нивната наклонетост кон од-
редена партија. 

Што се однесува до пра-
шањето за положбата на јав-
ниот обвинител, тој и натаму 
ќе биде предлаган од страна 
на Владата. Оној кој ќе биде 
задолжен за поцелосна бор-
ба против криминалот пов-
торно ќе биде владино ре-
шение, но виза ќе добива од 
Собранието. Во сегашната 
верзија на нацрт-аман дма-
ните Владата ги прифати  за-
белешките од стручњаците и 
таа се откажа од простото 
мнозинство при изборот на 
судиите во Собранието. Тие 
и натаму ќе се избираат со 
двотретинско мнозинство.

седателот на Врховниот суд 
на РМ, стане и прет се дател, 
односно претседавач на Др-
жавниот судски совет, кој ќе 
ја замени сегашната улога на 
РСС, во предла га ње то на кан-
дидатите за избор на судии и 
нивно разрешу вање, се соз-
дава огромна концентрација 
на моќ. Тие уште проценуваат 
дека ли цето кое ќе ра ководи 
со највисокото судско тело, а 
истовремено по силата на 
функцијата учествува при из-
борот и разрешувањето на 
су   диите, ќе ја контролира и 
нивната работа. Овие нацрт-
амандмани, кои ги предлага 
Владата во уставните измени 
за судството, претставува се-
риозна пречка за независ нос-
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