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Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

К О Ј  Ј А  " С И Л У В А "  И З Б О Р Н А Т А   

Неколку месеци по одржувањето 
на предвремените парламен тар-
ни избори во Република Ма ке-

донија, кои се одржаа во 2008 г., на по-
веќето покренати постапки против пре-
кршителите на избирачкиот процес, од-
носно против нарушувањето на из би-
рачкото право, сè уште нема судски раз-
решници. Зошто? Одговорот на ова 
прашање се обидуваат да го добијат 
многу институции и професори, вклу-
чувајќи ги и невладините организации, 
кои ги набљудуваа изборите, а се под-
готвуваат да бидат на терен и во текот 
на 2009 г. Засега тие даваат одредени 
оценки во врска со застојот на санк цио-
ните мерки, кои треба да бидат изре че-
ни против сторителите, но најголемата 
вина ја лоцираат кај институциите на 
државата.

"Регуларноста на изборниот процес и 
прифаќањето целосна доверба на из-
борните резултати, се од најголема важ-
ност за демократскиот легитимитет. Но, 
недовербата во изборните резултати, 
исто така, значи недоверба во инсти-
туциите на системот. Поради изборните 
нерегуларности манифестирани во те-
кот на предвремените парламентарни 
избори во јуни 2008 г. се повтори гла-
сањето на околу 10 проценти од севкуп-

"Имам чувство дека во 
РМ се толерираат 
работите. Имам чувство 
дека многу работи се 
ставаат под тепих, кои во 
име на некаква си 
консензуална демократија 
и во име на некакви 
релаксирани меѓуетнички 
односи, не се решаваат 
проблеми во врска со 
насилствата во 
избирачките процеси", 
оценува професорката 
Тања Каракамишева.

"Македонија нема 
некоја позначајна 
стратегија за тоа како 
треба да се движи 
изборниот систем во РМ, 
која е законската 
концепција, и затоа ни се 
случуваат ваквите 
промени и ексцеси".

ниот број гласачки места", истакнува Бе-
ким Хоџа од "Коалицијата сите за пра-
вично судење". 

Проектот "Следење на институна цио-
налниот одговор во однос на изборните 
нерегуларности" има цел да даде при-
донес за одржување фер и демократски 
избори, бидејќи нивното исполнување 
е еден од главните предуслови кои 
треба да ги исполни РМ во процесот на 
интеграција во ЕУ. Нивните набљудува-
чи се фокусирале на судските постапки 
покренати против наводните сторители 
на изборни нерегуларности и следење 
на институнационалниот одговор во 
однос на истите. 

"Во врска со изборните нере гулар-
ности, најмногу покренати постапки 
има по основ на член 158, спречување 
на избори при гласањето", потенцира 
Хоџа.

МАНИПУЛАЦИИ И 
ПРИТИСОЦИ

"Кај нас, и по шест месеци од спро-
ведувањето на изборите, тие предиз-
викуваат внимание, особено меѓу нови-
нарите и меѓу креаторите на изборната 
реформа, бидејќи сме сведоци дека по 
секој изборен процес Македонија до-
живува одредени реформи во избор-
ната регулатива.

За жал, бидејќи Македонија и нема 
некоја позначајна стратегија за тоа како 
треба да се движи изборниот систем во 
РМ, која е законската концепција, ни се 
случуваат вакви промени и ексцеси", 
оце нува професорката Тања Карака ми-
шева, која со својата анализа е дел од 
проектот. 

Проектот треба да даде одреден при-
донес во насока на тоа да се види кол-
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ЗАЛОЖНИЦИ НА ЗАЛОЖНИЦИ НА 
ПАРТИСКИТЕ ЌЕФОВИПАРТИСКИТЕ ЌЕФОВИ

кав е институнационалниот капацитет 
на РМ, колку нашите институции навис-
тина знаат да се справат со изборните 
нерегуларности.

"Сметам дека изборниот процес сè 
уште не е завршен во Македонија, би-
дејќи сè додека имате недонесени пре-
суди во последен степен на судење тоа 
треба да е во фокусот на вниманието, 
иако кај нас се создава мислење дека 
постои крај на изборниот процес".

Според Каракамишева, Македонија 
постојано се движи во еден маѓепсан 
затворен круг, на едни исти изборни 
нерегуларности, на едни исти луѓе или 
политички партии, кои ги продуцираат 
изборните нерегуларности и се креа-
тори на таквата изборна нерегулар-
ност.

"Тоа може да се нарече како на сил-
ство на изборите. Македонија сè уште 
не се справила и не може да најде сила 
или енергија да ги реши овие проблеми 
во однос на предизвикувачите на из-
борните нерегуларности, бидејќи мис-
лам дека токму тука лежи нашиот ос-
новен проблем, а тоа е дека мнозин-
ството граѓани во РМ е заложник на 
една мала група луѓе, заложник на ти-
ранијата на малцинството врз мно зин-
ството. Тоа е проблем кој го наметнува 
една организирана партиска група, ко ја 
постојано сака да го огрди дигнитетот 
или просперитетот на демократијата 
во РМ. Земјава е заложник на тие групи, 
бидејќи Македонија не дава ефикасен 
институнационален одговор за нивно 
целосно сузбивање, во смисла ако тре-
ба да се изречат и затворски казни, ако 
треба тие дури и да се елиминираат од 
изборниот процес. Доколку се утврди 
дека позади тие организирани групи 
стои една политичка партија, едно с-
тавно треба да се забрани политичката 
партија да учествува на еден иден из-
борен процес. Можеби тоа е најблагата 
казна која може да ја добие учесникот 
во изборниот процес", истакнува про-
фесорката.

"Главна поента е тоа дека треба да се 
охрабрат институциите на системот за да 
преземаат решителни мерки за сп ре-
чување на сите оние кои сакаат да го 
нарушат угледот и достоинството на 
македонските граѓани. Затоа убедена 
сум дека тоа се изолирани инциденти, 
кои го нарушуваат имиџот на РМ. Во 
овој контекст треба да се јакне и свеста 
на граѓаните, кои мора да бидат силни 

против овие лица, кои сакаат да ја оцр-
нат јавната слика за тоа во која насока 
се движи Македонија", вели д-р Тања Ка-
ракамишева.

Во Извештајот на ОБСЕ, во еден дел се 
потенцира дека изборниот процес бил 
лошо организиран и не бил според ме-
ѓународните и европските стандарди, 
но во друг дел се даваат одредени по-
зитивни насоки во смисла дека одре-
дени институции добро си ја завршиле 
работата. 

"РМ мора јасно да ги посочи граѓаните 
и институциите, кои се виновни за из-
борните инциденти и лицата против  
кои е покрената кривична постапка по-
требно е да се добијат судски разреш-
ници. Тие треба да добијат ригорозни 
казни, затоа што само на тој начин Ма-
кедонија ќе успее да излезе од овој дол-
гогодишен лавиринт, и да претстане да 

министрација и прекршочните постап-
ки. Следејќи ја работата на изборните 
органи, на изборната администрација, 
забележав дека ДИК, во поголем дел од 
својата работа добро си ја заврши над-
лежноста. Но, она што ми падна во очи 
е дека Комисијата, како централен из-
борен орган, не успеа да даде правила 
на однесување, или сет на упатства, 
мислења, насоки итн. кои ќе ги користат 
учесниците во изборниот процес. Зна-
чи, тоа би биле изборни правила на 
игра, кои ќе бидат во согласност со Из-
борниот законик, а се однесуваат на 
тоа како учесниците во изборниот про-
цес мора да се однесуваат. Затоа уште 
сега три месеци пред локалните и прет-
седателските избори ДИК ќе мора да 
изгради правила и мислења за тоа како 
да се постапи во случај кога ќе се јават 
одредени процесни дејства, кои не се 
покриени со Изборниот законик. На 
при мер, со предвременото почнување 
на изборна кампања. Согледав и од-
редена резервираност или пасивност 
на ДИК во однос на очигледни изборни 
манипулации, како што беше со кан-
дидатската листа на Социјалде мо крат-
ската партија на Македонија, која преку 
анонимни граѓани, кои имаат слични 
имиња и презимиња со кандидатите но-
сители на коалицијата 'Сонце', успеаја 
да ги изманипулираат и Комисијата и 
гласачите. Оваа манипулација може да 
се санкционира и кривично, но ДИК не 
успеа да најде соодветен начин да се 
избегне оваа листа, нагласувајќи дека 
сите податоци кои се содржани во неа 
се во согласност со законот", потенци-
ра професорката од Правниот факултет 
"Јустинијана Прима" во Скопје.

ДИК решително постапи во однос на 
разрешувањето на шест претседатели 
на општински изборни комисии ОИК, 
но не поведе кривична постапка про-
тив оние членови на ИО, кои "апла" го 
кршеле законот - ги полнеле гласачките 
кутии, манипулирале со избирачкиот 
список, се потпишувале или фалсифи-
кувале потписи на граѓани, кои не из-
легле на избори. 

ВО ФАЗА НА 
ИСТРАГА

"Во споредба со претходните избор-
ни циклуси, од добиените податоци од 
набљудувачите на 'Коалицијата сите за 

"Земјава е заложник на тие 
групи, бидејќи Македонија не 
дава ефикасен институна цио-
нален одговор за нивно це-
лосно сузбивање, во смисла 
ако треба да се изречат и за т-
ворски казни, ако треба тие 
дури и да се елиминираат од 
изборниот процес. Доколку се 
утврди дека позади тие ор-
ганизирани групи стои една 
по литичка партија, едно став-
но треба да се забрани поли-
тичката партија да учествува 
на еден иден изборен процес", 
вели Каракамишева.

биде заложник на оваа заложничка дра-
ма", вели Каракамишева, додавајќи де-
ка се знае карактерот на изборните не-
регуларности, но главно е политичките 
партии дека мораат да ги тргнат ваквите 
т.н. луѓе волонтери.

Во врска со заштитата на изборното 
право, Каракамишева се фокусира на 
трите системи на заштита: 

"Првиот е во рамките на изборната 
администрација, вториот е во рамките 
на прекршочните судови, како прекр-
шочна постапка, и третиот е во рамките 
на кривично правната заштита. 

Јас ги следев активностите на из бор-
ните органи, односно на изборната ад-
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правично судење', се забележува дека 
значително е зголемен бројот на при-
јавени лица за кои постојат основи за 
сомневање дека извршиле кривични 
дела против изборите и гласањето, што 
на некој начин укажува за релативно 
поефикасно откривање на кривичните 
дела и нивните сторители од страна на 
надлежните органи. Сепак, оваа кон-
статација значително ја релативизира 
податокот дека и покрај големиот број 
пријавени лица, многу е мал бројот на 
лицата кои се обвинети, а уште помал е 
бројот на изречените судски одлуки", 
вели Александар Чичаковски, кој ги ана-
лизирал кривичните постапки под не-
сени пред судовите. 

Најголем дел од предметите сè уште 
се наоѓаат во фаза на истрага или во 

фаза на собирање на потребни извес-
тувања од страна на ЈО.

"Како главен проблем кој се потен-
цира за неможноста ефикасно да се 
процесуираат овие дела, се истакнува 
неможноста да се обезбедат правно ре-
левантни докази. Исто така, се истак ну-
ва и за постоење на страв кај членовите 
на изборната администрација и на гла-
сачите да сведочат пред надлежните 
органи, што на некој начин укажува на 
постоење притисок од партиски ак ти-
висти кон истите, но сепак и за пос тое-
ње на недоверба на граѓаните кон са-
мите државни институции. Се иденти-
фикува и проблемот со недоволно ко-
ристење материјални докази, кои изби-
рачките одбори веќе ги имаат утврдено 
во по стапката за заштита на изби рач-
ките права од страна на Јавното обвини-

телство и на судските органи. Во однос 
на структурата на делата по кои се 
оформени предметите во ЈО како трета 
констатација се забележува дека, пред 
сè, доминираат оние кривични дела 
кои се извршени со насилни методи и 
од страна на повеќе извршители, или 
со други зборови од страна на ор га-
низирани групи.

Затоа, сè додека изостанува ефикасен 
и институционален одговор на орга ни-
те на прогонот, во однос на дејствата со 
кои се повредува слободата на оп ре-
делување на гласачите и со кои се зло-
употребува избирачкото право, се на-
рушува тајноста на гласањето и се зло-
употребуваат средствата за финан си-
рање на изборните кампањи. За овие 
кривични предмети ЈО нема оформено 
предмети", оценува Чичаковски.


