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Пишува: Жаклина МИТЕВСКА                

КРЕДИБИЛИТЕТ НА ИЗБО  

ЛЕГИТИМИТЕТ НА РЕЗУЛ 

К АКО ДО НОВ ВА ЛИДЕН ПАРЛАМЕНТАРЕН СОС ТАВ?

Како по некое непишано 
правило, пред секои 
избори, кај нас се ме-

нуваат правилата на игра и 
набрзина се носат некакви 
решенија кои, пак, можат да 
влијаат врз регуларноста на 
изборниот процес. Сепак, ко-
га станува збор за изборните 
циклуси во оваа држава, нор-
мално е да се постави пра-
шањето - дали досега имавме 
регуларни избори или, пак,  
неправилностите, по секоја 
цена, беа вообичаена појава 
кога требаше да се освои вл ас-
та. Минативе години бев ме 
сведоци на низа нере гу лар-
ности, семејно гласање, кр-
шење на гласачки кутии, и 
најстрашното - гласање под 
закана на оружје. А, уште по-
страшно беше тоа што оние 
кои ги "рушеа" изборните за-

Политичките партии да ја преземат ви-
ната за нерегуларностите во текот на из ми-
натите изборни процеси; Поголема тран-
спарентност во финансирањето на избор-
ните кампањи; Да се инвестира во про фе-
сионална изборна администрација; Првен-
ствената идеја при изработката на Избор-
ниот законик да не поаѓа од обично по-
местување на изборните закони во една 
целина, туку од потполно нова разработка 
на изборната област...

кони, сè уште не се нашле 
пред лицето на правдата или 
казната им била толку мала 
што повторно посегнале по 
ново нарушување и непо чи-
тување на законите. Иако се-
га се ближат парламен тар ни-
те избори, од чија регулар-
ност ќе зависи нашето за чле-
нување во Европската унија, 
сè уште се тактизира со де нот 
кога тие ќе се одржат. Тоа го 
користат политичките ли де-
ри за да манипулираат со на-
родот. Исто така, не е до не сен 
ниту Изборниот за ко ник, за 
кој експертите имаат бројни 
забелешки. Сепак, нај го леми-
от товар за фер и де мократ-
ски избори паѓа на вл аста. 
Затоа најважно е одне сува-
ње  то на политичките партии, 
а не честата промена на за-
конодавството. Поради тоа, 
ако идејата на изборите е да 
се дојде до легитимитет, то-
гаш сигурно сите учесници 
во изборниот процес ќе гле-
даат на најдобар можен на-
чин да го слушнат гласот на 
народот. Но, како што ќе ре-

тоа "Фридрих Науман" и Со-
ветот на Европа. Заклучок е 
дека ЕУ многу очекува од нас 
како земја кандидат. Поради 
тоа, неопходна е соодветна 
имплементација на нејзините 
препораки за соодветно од-
вивање на претстојните из-
бори. Според нив, круци јал-
но е жените подеднакво да 
бидат застапени на избор-
ните листи, а не само да се на 
дното од нив. Нивното ис кус-
тво говори дека мора да има 
жени во изборните одбори, 
зошто тогаш изборите пока-
жуваат помали нерегулар-
ности. 

ЗАБЕЛЕШКИ ЗА 
ЗАКОНИКОТ

Д-р Тања Каракамишева, 
доцент на научната област 
Уставно право и политички 
систем, Правен факултет "Ју-
стинијан први" - Скопје, вели: 
"Законикот не е подготвен 
според европската номо тех-
ника, при што подготвувачот 
не прави разлика меѓу закон 
и законик, и меѓу коди фи ка-
ција и инкорпорација на за-
конската материја од областа 
на изборите. Кога се чита це-
лината на Законикот се до-
бива впечаток дека подгот-
вувачот направил просто, ме-
ханичко поврзување на ва-
жечките изборни закони во 
еден т.н. кодификуван текст. 
Првенствената идеја при из-
работка на законик не треба 
да поаѓа од обично помес-
тување на изборните закони 
во една целина, туку од це-
лосно нова разработка на 
изборната област. Прет ход-
ните или важечките изборни 
закони можат да послужат 
само како материјал, кој би 
можел да се употреби при из-
работка на законикот. Ме-
ханичкото пресликување на 

че и Гордана Силјановска, 
уни верзитетски професор, 
ако идејата е само голата 
вл аст, тогаш сите средства се 
до зволени, тогаш ниту еден 
закон, па ниту изборен ко-
декс што е извонреден, со ев-
ропски одредби, нема да до-
веде до фер и демократски 
избори. Суштината на фер и 
демократски избори е во из-
борното однесување, а не во 
изборните норми, што не зна-
чи дека не треба да се ме-
нуваат и тие.

За регуларноста на избо-
рите се дискутираше и на 
семинарот "Жените во избор-
ниот процес", на кој беше ор-
ганизирана и трибина на те-
ма: "Демократскиот изборен 
процес во контекст на европ-
ската интеграција". Овие два 
настана се во рамките на про-
ектот "Заедно-Толеранција, 
пра во на различност, меѓу-
себ но уважување и почи ту-
вање", а партнери се невла-
дините организации "Женска 
акција" и "Перспектива", по-
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постојните изборни закони 
во новиот кодификуван акт 
не ги исполнува целта и смис-
лата на постоењето на зако-
никот. Всушност, токму по 
ова прашање во правната 
литература се прави разлика 
меѓу кодификација и инкор-
порација. Со кодификацијата 
имаме потполно нова обра-
ботка на конкретната област 
(во случајов изборна област), 
додека кај инкорпорацијата 
имаме просто соединување 
на постојните помали закони 
и други извори на правото 
во еден голем законик, без 
потемелна и посуштинска 
пре работка, доработка на 
нивната содржина. На зако-

никот му недостасува јасно 
дефинирана структура спо-
ред конкретна методологија 
и логичен редослед на из-
борните дејствија. Потребно 
е да се направи комплетно 
нова структура на Законикот, 
која ќе содејствува со оп-
штоприфатените стандарди 
за изборите и редоследот на 
изборните активности. Ос-
нов но непознавање на из-
борната проблематика е до-
колку законикот, како во на-
шиов случај, се почне со из-
борниот модел со кој ќе се из-
бираат носителите на влас та, 
а не со избирачкото право и 
општите изборни принципи, 
со заштитата на избирачкото 
право, што е фундамент на 
европското изборно богат-
ство. Бесмислено е евиден-
цијата на избирачите (из би-
рачкиот список) да се спомне 
само со еден член на по че-
токот од Законикот, а прос-
тиот препис на постојниот 
Закон за избирачки список 
да се стави во членовите по 
40. Избирачкиот список, за-
едно со прашањата за избор-
ните единици и избирачките 
места (кои се разработени со 
членовите од 164 натаму), 
тре ба да бидат прво пра ша-

ње разработено во Закони-
кот веднаш по избирачкото 
право на граѓаните, затоа 
што тоа е прво дејствие во 
пр едизборната активност на 
избирачите. Изборниот зако-
ник мора да добие поинаква 
физиономија. На Законикот 
му недостасуваат европските 
принципи на изборното пра-
во кои се "европско изборно 
богатство". Законикот, во оп-
штите (основни) одредби, 
тре ба да ги разработи петте 
принципи врз кои почива ев-
ропското изборно право: 
Прин цип на општо (универ-
зално) избирачко право, кој 
ќе го опфати активното (пра-
вото на глас) и пасивното из-
бирачко право (право да се 
биде избиран; Принцип на 
еднакво избирачко право, 
во кој треба да се вклучат 
пра  шањата на еднаква тежи-
на на гласот; Принцип на сло-
бодно избирачко право во 
кој се вклучени две слободи: 
слободата на избирачите да 

изградат сопствено мислење 
кон кандидатите на избо ри-
те, и второ слободата значи 
дека из би рачите имаат пра-
во да ја изнесат својата жел-
ба која тре ба да соодејствува 
со из борниот резултат; Прин-
цип на тајност на изби рач ко-
то право значи дека из би ра-
чот има право на тајност при 
гла сањето; Принцип на ди-
рект но (непосредно) изби-
рач  ко право и принципот на 
пери одичност на изборите 
што значи обврска за смен-
ливост на власта. Сржта на 

овие пр ин ципи се наоѓа во 
меѓуна родните норми". 

"Во глава 2 од Законикот - 
дополнува Каракамишева - 
треба да бидат разработени 
условите за примена на прин-
ципите кои се однесуваат на 
почитување на основните 
права на човекот и на граѓа-
нинот, слобода на изра зува-
ње и слобода на печатот, сло-
бода на движење, слобода 
на здружување и органи зи-
рање за политички цели, 
вклу чувајќи го и правото за 
формирање политички пар-
тии. Ограничувањето на овие 
права и слободи мора да би-
де во согласност со за кон, 
доколку тоа го бара јав ниот 
интерес и доколку одго вара 
со принципот на про пор-
ционалност. Јасно закон ско 
набележување е дека ос нов-
ните елементи на избор ниот 
систем, а особено орга ните 
за спроведување на из бо ри-
те, кроењето на избор ните 
единици, не треба да би дат 

ско администрирање на из-
бор ниот процес, од предиз-
борниот период до крај на 
изборите - официјалното об-
ја вување на изборните ре-
зултати. 

"Во некои држави - об јас-
нува Каракамишева - избор-
ната администрација е со-
ставена од државни служ-
беници вработени во јавната 
администрација, судии и из-
борни експерти. Овој неутра-
лен или професионален мо-
дел е најчесто употребуван 
модел кога ООН или други 
меѓународни организации 
се инволвирани во процесот 
на изградба на изборна ад-
министрација. Во држави ка-
де нивото на доверба во јав-
ната администрација е на 
нис ко ниво, или во кои суд-
ството не е доволно неза вис-
но, овој модел може да внесе 
недоверба кај електоратот 
во изборите. Во овие држави, 
многу е подобро да се оди на 
индивидуален избор на лица 
(избор на конкурс), експерти 
кои се професионално дока-
жани во изборната пробле-
матика, а именувани од за-
конодавната или извршната 
власт. Повторно, овој модел 
на индивидуален избор функ-
ционира добро доколку из-
бирачите и партиите имаат 
доверба во независноста и 
интегритетот на именуваните 
лица. Изборната админи-
страција може да ги вклучи, 
но и да ги исклучи прет став-
ниците на партиите. Во оние 
држави во кои постои исто-
рија на партиска доминација 
и манипулации во изборниот 
процес потребно е да се во-
спостави независна изборна 
администрација со што таа 
се одделува од доминацијата 
на владејачката партија. Во 
некои земји постои т.н. ба-
лансиран систем на претста-
вување во изборната адми-
нистрација. Оваа репрезен-
тираност служи како меха-
низам на тежа и противтежа. 
Други системи прифаќаат 
ком бинација на овие меха-
низми. Некои имаат неза вис-
на комисија со политички ба-
ланс. Некои системи се оби-
дуваат да ја обезбедат неу-
тралноста на клучните из бор-
ни администратори преку 
нивна неможност да бидат 
политички ангажирани. Во 
многу држави, особено оние 
во транзиција, некои поли-

менувани најмалку една го-
дина пред одржувањето на 
изборите. Воведување на т.н. 
процедурални гаранции, и 
тоа организацијата на из бо-
рите треба да биде обврс ка 
на независна изборна ад ми-
нистрација, која ќе ја со чи-
нуваат непристрасни, не пар-
тиски, стручни и профе сио-
нални тела, кои ќе го сп ро-
ведуваат изборниот закон. 
Само транспарентна, непри-
страсна и независна изборна 
администрација може да 
обез беди услови за вистин-
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тички партии сè уште се убе-
дени дека единствениот на-
чин да ги добијат изборите е 
да ја контролираат избор-
ната машинерија. Ако пар-
тиите и гласачите веруваат 
дека изборната администра-
ција не дејствува непри страс-
но тоа може да го наруши 
кредибилитетот на изборите 
и да го намали легитимитетот 
на резултатите. Еднаквиот 
трет ман на сите изборни 
учесници е составен дел на 
фер изборите. Ова значи де-
ка учесниците на изборите 
добиваат еднаков третман 
од страна на изборната адми-
нистрација, медиумите, др-
жав  ните институции, аген ци-
ите за истражување на јав-
ното мислење". 

"Во Законикот - посочува 
таа - не е точно прецизиран 
статусот на ДИК, па оттука и 
дилемите дали ДИК може да 
се јави како орган кој во прв 
степен ќе може да одлучува 
за изборните прекршоци (со-
гласно уставниот аманд ман 
за прекршоците). Потребна е 
анализа на сите досега при-
менувани изборни модели и 
аналитичка проценка колку 
моделите (не)придонесуваат 
да се намали бројот на из-
губени гласови на изборите. 
Препораките на Советот на 
Европа упатуваат на потре-
бата од воспоставување не-
зависен ревизионен орган, 
кој ќе врши ревизија на фи-
нансиското работење на пар-
тиите, особено за време на 
избори. Таков орган во Маке-
донија не постои. Во Зако ни-
кот нема унифицирана за-
конска дефиниција за ди зајн-
от на гласачкото ливче. Не по-
стои дефиниција на изборна 
кампања и недоволно се раз-
работени прашањата за неј-
зиното финансирање. По-
треб    но е да се создаде по-
себен орган, комисија која 
постојано ќе го следи финан-
сирањето на политичките пар-
тии и изборните кампањи во 
државата". 

ИСКУСТВАТА НА 
"МОСТ"

Во пресрет на изборите за 
народни избраници 2006, да 
се потсетиме на парламен-
тарните избори во 2002 го ди-
на. Законот по кој беа спро-

ведени беше донесен непо-
средно пред нив и предви-
дуваше значајни измени: на-
место мешан се примени 
про порционален изборен 
мо дел со 6 ИЕ со компа рати-
вен број регистрирани из-
бирачи, беше променет на-
чинот на номинирање и из-
бор на членови на изборни 
органи (прв пат партиите ги 
предлагаа судиите вклучени 
во изборната администра-
ција). Од употреба се исфрли 
избирачката легитимација, а 
се воведе невидливото мас-
тило и УВ ламба, потоа квота 
за застапеност на најмалку 
30 отсто од секој пол на кан-
дидатските листи. 

"Во изборната трка се нај-
доа 153 кандидатски листи, 
односно повеќе од 900 жени 
кандидатки. Крајниот резул-
тат беше зголемување на за-
стапеноста на жените во Со-
бранието на Македонија. Од 
120 пратеници, 21 беа жени, 
за потпретседател на Собра-
нието беше избрана жена, а 

во горната и во долната по-
ловина од листата. Сепак, со 
цел во целост да се избегне 
практиката последните мес-
та на листата да се резер ви-
рани за жени, како и мож нос-
та при нецелосни количници 
да се зема помалиот број, со 
предлогот на Изборниот за-
коник се предвидува секое 
трето место на листата да би-
де претставено со лице од 
различен пол. Предлогот на 
Изборниот законик содржи 
одредба која предвидува за-
стапеност од најмалку 30 от-
сто од двата пола во из би р-
ните органи", вели Росана По-
поска од "МОСТ". 

Во однос на нерегулар нос-
тите, таа потенцира: "Според 
извештајот на МОСТ, од на-
бљудувањето на изборите во 
2002, заснован на извештаите 
од 2.154 набљудувачи, забе-
лежани беа 360 случаи на гла-
сање за друг, а во 89 случаи 
тајноста на гласањето не би-
ла почитувана. Според меѓу-
народните набљудувачи, из-

гласање и 341 на групно 
гласање, на вто риот изборен 
круг ре гис трирани беа 1.380 
случаи на семејно гласање и 
396 слу чаи на групно гла-
сање и на третиот изборен 
круг забе ле жани беа 402 слу-
чаи на се мејно и 300 случаи 
на групно гласање. За сери-
озноста на проблемот на 
гласање за др уг зборува и 
извештајот на на  бљуду вач-
ката мисија на ОБСЕ/ОДИХР. 
Во пресрет на парламен тар-
ните избори 2006, од осо бе-
но значење се: донесување 
Изборен зако ник и одре ду-
вање на денот за одржување 
на изборите. Покрај тоа, уш-
те неколку глав ни заложби 
ќе при доне сат за спрове ду-
вање на ма кедонски демок-
ратски из бори: политичката 
волја на сите учесници во 
изборниот процес, едука ци-
јата на из бор ната админис-
трација, еду кацијата на гла-
сачите. Политичките партии 
треба да ја преземат вината 
за не регуларностите во те-
кот на изминатите изборни 
про це си; потребно е зголе-
мување на казните против 
пре кр ши телите на Законот и 
на из борните правила, осо-
бено за членовите на изби-
рачките од бори кои тоа го 
дозво лу ваат, поттикнуваат 
или учес тву ваат во нере гу-
ларности; сериозен проблем 
кој мора да се елиминира е 
гласањето во име на друг 
(т.н. прокси гласање), но мо-
ра да се води сметка и за на-
малување на бројот на слу-
чаи на семејно гласање; пот-
ребна е пого лема транспа-
рентност во фи нансирањето 
на изборните кампањи и об-
јавувањето на донаторите и 
висините на донациите; за-
конската рамка овозможува 
поактивно вклу чување на же-
ните во поли тиката и во из-
борните про цеси, но пот реб-
но е самите жени да направат 
повеќе за себе (да бидат по-
активни, да се доедуцираат и 
доусовр шуваат, да се орга-
низираат и да излегуваат со 
квалитетни предлози за нив-
ните актив ности); многу ва-
жен сегмент за изборните про -
цеси е еду кацијата, како на 
граѓаните и гласачите, така и 
на целата политичка струк ту-
ра, почну вајќи дури од нај ви-
сокото раководство".

во Владата беа избрани 2 ми-
нистерки. Анализата која ја 
спроведовме на кандидат-
ските листи кои ги освоија 
мандатите, покажува дека од 
21 избрана жена, само 1 бе-
ше од албанска етничка при-
падност. Само за споредба, 
може да се наведе податокот 
дека на парламентарните 
избори во 1998 година беа 
избрани само 9 пратенички. 
Иако значаен, порастот не е 
доволен, при што последните 
измени и дополнувања на 
Законот за локални избори 
во 2004 година, пропишаа де-
ка во предложената листа на 
кандидати за членови на Со-
ветот на општината и Градот 
Скопје секој пол ќе биде за-
стапен со најмалку 30 отсто и 

борниот ден во 2002 година 
се карактеризираше со ви-
сок одѕив на гласачи (73,4%), 
неколку изолирани инци ден-
ти на насилство, и во основа 
беше уреден процес на гла-
сање, со исклучок на зна чи-
телен број групно гласање и 
гласање со полномошно во 
одредени области со етнич-
ки малцинства. Процентот на 
покриеност на гласачки мес-
та, на локалните избори (2005) 
од страна на 'МОСТ' изне су-
ваше во просек 65 проценти 
за секој од трите изборни 
круга во кои се спроведоа 
избо рите. Податоците кои го-
во рат за семејно и групно 
гла сање се: на првиот из-
борен круг регистрирани 
беа 2.742 случаи на семејно 


