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Пишува:
Кокан СТОЈЧЕВ

ПОЛИТИКА
ПОЛИТИКА

МЕЃУ ЗАКОНИТОСТА И АНАР   

ПАДНА СОМНЕВАЊЕТО НА 
МИНИСТЕРКАТА ЗА ПРАВДА 
ЗА НЕЗАВИСНО СУДСТВО!?  

Владата ги достави до 
Собранието предлог-
амандманите за про-

мени на Уставот на РМ, со 
кои наводно ќе се добие по-
голема независност на суд-
ството и ќе се зголеми ефи-

Во аут се нацрт-амандманите за пробниот или ог-
раничен мандат на судиите, потоа за цен зу-
сот при избор на претседател, судењето во 
ра зумен рок, амандманот за Уставниот суд 
итн.

"По усвојувањето на уставните амандмани кога 
изборот на судиите ќе се врши од страна на 
независен орган, во кој повеќето членови се 
од сферата на судството и оваа последна 
фор мална зависност ќе биде отстранета. То-
гаш ќе можеме да зборуваме за независност 
за која судиите ќе треба да покажат дека на-
вистина се подготвени и одговорни и ст руч-
но работат за да ја носат независноста како 
придобивка на судската функција", вели Ме-
ри Младеновска-Георгиевска.

текст, кој ќе го заслужи мно-
зинството за прифаќање, а 
тоа е двотретинското мно-
зинство. Сакам да истакнам 
дека одговорноста за овој 
процес е на Владата на РМ, и 
овој процес на реформи мо-
же успешно да заврши за РМ, 
доколку и опозицијата гласа 
за овие уставни амандмани".

Во втората фаза, од вкуп-

деј ќи со измената на Уставот, 
по усвојувањето на аманд ма-
ните ќе продолжи процесот 
со изготвување и со доне су-
вање закони, кои навистина 
ќе покажат резул тати во прак-
тиката, доколку овие закони 
во практиката се имплемен-
тираат", прашу ва минис тер-
ката - дали всуш ност овие 
"извикани закони" ќе најдат 

висноста на судството, а тоа 
е постапката за избор.

"Можам навистина да ка-
жам, и тоа одговорно како 
министерка која 10 месеци е 
на оваа функција, дека по-
читувањето на законите на-
вистина значи независност 
на судството во РМ. Според 
постојните закони, судството 
и сега е независно, односно 

касноста во работата на су-
довите во земјава. Но, ми-
нистерката за правда Мери 
Младеновска-Георгиевска 
посочува дека покрај Вла-
дата и опозицијата треба да 
ја сподели одговорноста за 
спроведувањето на овој про-
цес кој, според неа, прет ста-
вувал обврска, а не плод на 
лошите резултати во ра бо те-
њето на севкупниот пра во су-
ден систем. 

"Министерството за прав-
да, како изготвувач на аман д-
маните, понуди квалитетен 

ната бројка 15 нацрт-аман д-
мани, списокот е сведен на 12 
предлог-амандмани. Од иг ра 
испаднаа нацрт-аман дма ни-
те за пробниот или ог ра ни-
чен мандат на судиите, потоа 
за цензусот при избор на 
прет  седател, судењето во ра-
зумен рок, амандманот за Ус-
тавниот суд итн.

"Ние намерно во прет ход-
ната фаза понудивме по обе-
мен материјал со цел да ги 
дефинираме правците во кои 
ќе се спроведува рефор мата 
преку законска мате ри ја, би-

практична при ме на. 

ОДЛУКИТЕ НА 
СУДИИТЕ

Која е целта на пред ло-
жените текстови? Овие ре-
форми се прават со цел да 
јакне независноста на суд-
ството, но и да се зголеми 
ефикасноста во работата на 
судовите. Според министер-
ката за правда, отстранети се 
и последните формални мож-
ности за сомневање во неза-

независноста подразбира не-
зависност во донесувањето 
на одлуките на судиите. Су-
дијата ги донесува одлуките 
врз слободна оценка на до-
казите, секој поединечно и 
сите во целина, но неза вис-
носта не значи анарахија, 
туку напротив одговорно и 
стручно работење во про-
цедура пропишана со закон. 
Сметам дека токму овие из-
мени ќе придонесат многу 
повеќе на овој план, а како 
што кажав, последното со-
мне вање за зависност на суд-

ЛЕСНО Е ДА СЕ ЗБОРУВА, НО ПОТЕШКО Е ДА СЕ ИМПЛЕМЕНТИРАЛЕСНО Е ДА СЕ ЗБОРУВА, НО ПОТЕШКО Е ДА СЕ ИМПЛЕМЕНТИРА
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ството од другите власти е 
постапката за избор, која во 
моментов навистина зависи 
од пратениците во Собра-
нието, бидејќи сега тие гла-
саат за изборот на судии. По 
усвојувањето на уставните 
амандмани кога изборот на 
судиите ќе се врши од страна 
на независен орган, во кој 
повеќето членови се од сфе-
рата на судството и оваа пос-
ледна формална завис ност 
ќе биде отстранета. То гаш ќе 
можеме да зборуваме за не-
зависност на која су ди ите ќе 
треба да покажат дека навис-
тина се подгот вени и одго-
ворни и стручно работат за 
да ја носат не зависноста ка-
ко придобивка на судската 
функција", го об разложува и 
го брани ми нис терката кон-
цептот на Вла дата.

Прашањето за ефикас нос-
та на судството повеќе под-
лежи на законската материја 
на која, според министерката, 
паралелно се работело на 
измени и дополнувања на 
законите од оваа сфера. За-
конот за парнична постапка 
ќе почне да се спроведува во 
текот на наредната година, а 
на Законот за извршување 
од мај 2006 година. За нивна 
примена се при крај под го-
товките, се пофали Мери Мла-
деновска-Георгиевска. 

Со амандманот XX се ово з-
можува, покрај судовите за 
прекршоци, да одлучуваат и 
органите на управа, со цел 
да се растовари судството 
кое има зголемен обем на 
предмети кои, пред сè, од-
несуваат на прекршочната 
материја. Амандманот XXI 
овозможува гарантирање на 
принципот на двостепеност 
во одлучувањето, но кога се 
работи за одлуки донесени 
од страна на суд. Во однос на 
одлуките донесени во уп рав-
на постапка со закон се ос-
тава простор да се регулира 
дали за овие постапки ќе се 
користи редовниот правен 
лек, жалба или ќе се гаран-
тира друг вид заштита. А, тоа 
значи директна судска заш-
тита, со цел да се отстранат 
оние проблеми во прак ти-
ката, кои преку второсте-
пените комисии на Владата, 
во најголем број случаи од-
лучуваат на ист начин како и 
првостепените органи. 

"Но, само со одреден број 
месеци, кои нормално про-

текуваат во таа постапка по 
жалба, со што сметаме дека 
ќе се овозможи поквалитетна 
заштита на правата на гра-
ѓаните кои се обраќаат пред 
овие органи".

Амандманот XXII се одне-
сува на надлежноста на прет-
седателот на РМ за име ну-
вање на двајца членови на 
Судскиот совет за да се от-
странат оние ситуации, кои 
во минатото овозможуваа во 
текот на постапката на пред-
лагање и избирање на двајца 
членови за досегашниот РСС, 
да се блокира работата на 
Судскиот совет.

Наредниот амандман XXIII 
се однесува на препораките 
на ГРЕКО, кои бараат измена 
на националната легислатива 
за да се обезбеди постапката 

ОБВРСКА ИЛИ...

Амандманот XXV значи де-
конституционализирање на 
единствената организа ција 
на судството содржана во ст-
ав три од член 98 од Уставот 
на РМ. Со него се от странува 
уставната пречка за вове ду-
вање друг вид су дови, кои во 
повисока ин станца на друг 
начин би биле степенирани и 
ако досе гаш ната формулација 
не овоз можуваше создавање 
други судови, бидејќи значе-
ше са мо во крајна инстанца 
одлу чување од страна на Вр-
хов ниот суд. Но, со отстра ну-
ва њето на оваа одредба ќе се 
остави широк простор во за-
конот за судови да се преци-
зира и точно да се дефи ни-
раат видовите и организа ци-

од несува на иму нитетот на 
судиите кој, спо ред својата 
содржина, се из едначува со 
имунитетот на пратениците. 
Се определува имунитет во 
вршење на суд иската функ-
ција, односно т.н. функцио-
нален имунитет и целосно из-
земање на суди јата од одго-
ворност пред за коните, што 
би го ставило су дијата во при-
вилегирана по ложба во однос 
на обичниот граѓанин. Тука 
има и одредба за процесен 
имунитет, како заштита од 
при  твор, исто ка ко и кај пра-
тениците. 

"Амандманот XXVIII се од-
несува на начинот на избор 
на членови на Републичкиот 
судски совет, поради тоа што 
сметаме дека тоа што е пред-
ложено во уставните реше-
нија навистина ќе оневоз-
можи било какви договарања 
во одлучувањето од страна 
на членовите на РСС. Затоа се 
дефинира дека од вкупно 15 
члена, 8 ќе бидат од редот на 
судството, 2 ќе именува прет-
седателот на државата, 3 Со-
бранието, а членови ќе бидат 
и министерот за прав да и 
претседателот на Врхов ниот 
суд. Со ова тело ќе пр етседава 
претседателот на Врховниот 
суд".

Со амандманот XXIX се ре-
гулираат односите во Суд ски-
от совет и надлежностите на 
советот за избирање или раз-
решување судии, судии порот-
ници, претседатели на судови, 
но и следење и оце нување на 
работата на судо вите.

Амандманот XXX се од не-
сува на Јавното обвини тел-
ство. Мандатот на јавниот об-
винител останува на шест го-
дини, со можност повторно 
да биде наименуван. Во од нос 
на јавните обвинители, на пл а-
нот на независноста, ман да-
тот на останатите јавни об ви-
нители е без ограни чу вање. 
Инаку, во однос на не за вис-
носта на обвинител ството кон 
другите власти, согласно на-
шите закони, тоа веќе има не-
зависна позиција. Тоа нема 
никаква одговор ност ниту пр-
ед Владата ниту пред Минис-
терството за правда, а ниту 
постојат не кои контролни ме-
ханизми во однос на сле де-
њето на ра ботата, доставу ва-
ње извеш таи или, пак, инфор-
мирање за одредена про бле-
матика од нивниот делокруг 
на работење.                       

за одлучување за имунитет 
на претседателот и на чле-
новите на Владата.

"Тоа не е во надлежност 
на Владата, туку во домен на 
Собранието како орган која 
ја избира владата и сметаме 
дека навистина овој аман д-
ман е во функција на рефор-
мите", убедена е министер-
ката Мери.

Амандманот XXIV се одне-
сува на надлежноста на Вла-
дата во предлагањето на јав-
ниот обвинител, но по прет-
ходно мислење на Советот 
на јавни обвинители. Цел е 
да се овозможи Советот на 
јавни обвинители да има по-
големо учество во креира-
њето на кадровските реше-
нија, кои од именувањето на 
првиот обвинител, постап-
ката натаму ќе биде одредена 
со закон.

јата на судството. Значи, ќе 
нема уставна пречка за било 
каква организација. Во прак-
тиката се користат тер мините 
виши судови и спе цијали зи-
рани судови.

"Дали специјализацијата 
на судиите ќе се постигне со 
специјализирани судови или 
специјализирани одделенија 
на судовите од општа над-
лежност, тоа не е обврска ко ја 
ја имаме. Тоа е прашање за 
кое ние самите ќе одлучу ваме 
во зависност од тоа што е по-
економично и што во прак-
тиката ќе даде резул та ти", ве-
ли министерката за правда.

Во амандманот XXVI се нор-
мираат основите за пре станок 
на судиската функција и ос-
новите за разрешување на су-
дијата. Се прави дис тинкција 
меѓу престанок и разрешу ва-
ње. Ова прашање допол ни-
телно ќе биде раз работено со 
закон. Аман дма нот XXVII се 
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