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Кои сме ние?  

Европското здружение на студентите по право во Република Северна Македонија е 

основано во 1997 година од млади ентузијасти кои ја гледаат потребата од силно 

студентско организирање на студентите по право во државата и организација која ќе 

биде постојана потпора и поддршка на младите правници. По 24 години напорна 

работа, ЕЛСА Северна Македонија и понатаму посветено работи на подобрување на 

општествената позиција на младите правници и зголемено учество во обликувањето на 

македонското демократско општество во кое човековите права и правдата ќе бидат 

вредности од кои не се отстапува. Сместени на Правниот Факултет „Јустинијан Први“, 

ЕЛСА Северна Македонија е гласноговорник на студентите по право и активно се 

вложува за подобрување на универзитетското правно образование. 

 

Која е нашата цел и визија?  

Водена за и од студентите по право и младите правници, нашите активности се 

насочени кон едукација, развој на правни вештини, но и градење на професионалци 

подготвени да се соочат со предизвиците. Како дел од пошироката европска мрежа, 

ние сме мостот кој ги вмрежува студентите и ги поврзува со студенти по право од 

други држави, поттикнувајќи ја меѓународната соработка и мобилност. A just world in 

which there is respect for human dignity and cultural diversity е она што нѐмотивира да 

бидеме гласни и истрајни во борбата младите правници да го добијат потребното и 

одамна заслужено општествено почитување и признание во борбата за праведно 

општество каде сите луѓе се еднакви, а почитувањето и заштитата на човековите права 

се прерогатив од кој не се отстапува. 
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ОНТОЛОГИЈАТА НА ПРАВОТО 

НИЗ ПРИЗМАТА НА РОУЛСОВАТА 

ТЕОРИЈА  НА  ПРАВЕДНОСТА  

Димитриј Настевски 

 

Вовед 

Во самото битие на правото, во 

неговото основно јадро е сублимирана 

водечката идеја за правда како негова 

супстанција. Поврзувањето на поимот 

правда со поимот на” доброто”, го 

среќаваме уште кај Аристотел, како 

есенција на самото постоење на 

заедницата : Секоја држава претставува 

одредена заедница, и секоја заедница 

настанала заради некое добро, бидејќи, 

за она што луѓето мислат дека е добро, 

прават се’, па така, јасно е дека сите 

заедници тежнеат кон одредено добро, а 

онаа којашто е од сите најмоќна, и која 

во себе ги опфаќа сите останати, тежнее 

кон највозвишеното добро -  и тоа  е 

државата.1 

Како што секоја држава и секое 

право се историска категорија, односно 

производ на одреден степен на развиток 

на мноштво на фактори, истите не 

можат од ваквите фактори, околности , 

состојби да се алиенираат, односно да 

бидат индетерминирани, со што 

темпоралноста на правото произвела 

мноштво различни концепции, неретко 

произведувајќи закони кои не ја 

изразуваат битноста на правото, 

оддалечувајќи се од она што Роулс го 

нарекува првата доблест на 

општествените институции-

праведноста ! 

                                                           
1 Аристотел, Политика, Слово, 2006, Скопје  

Субјектот на праведноста 

Појдовната идеја на Роулс, како 

што напоменува на самиот почеток, е 

изложување на концепција за 

праведност со која се генерализира и 

издига на повисоко ниво на апстракција 

теоријата на општествениот договор кај 

Лок, Русо и Кант. Самиот предмет на 

“роулсовиот општествен договор” се 

принципите на праведноста за 

основната структура на општеството 

којашто претставува примарен субјект. 

Основната структура (политичкото 

уставно устројство) го подразбира 

начинот на којшто главните 

општествени институции ја извршуваат 

дистрибутивната функција на 

фундаменталните права и обврски, 

поделбата на предностите и добивките 

од општествената соработа и сл.                                              

Причината за нејзино позиционирање 

како примарен субјект е тоа што 

нејзините последици се сепронилкиви, 

и постојат од самото раѓање, како и тоа 

што основната структура знае да 

фаворизира одредени општествени 

позиции на сметка на други. Во таа 

смисла, основната структура мора да се 

проценува од позицијата на еднаков 

граѓански статус како општо појдовно 

стојалиште. 

Превезот на незнаење 

Во хипотетичката ситуација која 

ќе доведе до остварување на 

концепцијата на праведноста,  никој не 

го знае своето место во општеството, 

неговата класна позиција, 

интелигенција и сл. Принципите на 

праведноста се избираат зад превезот на 

незнаење, што обезбедува никој да не 

западне во подобра или полоша 
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позиција како резултат на изборот на 

принципите. Никој не може во 

принципите да протне било какво 

фаворизирање на своите специфични 

услови.На пример, доколку некој би 

знаел дека е богат, рационално би 

предложил принцип според кој 

различните даноци, односно 

прогресивното оданочување е 

неправедно, додека сиромашната страна 

би предложила спротивен принцип. 

Затоа се замислува лишеност од овие 

информации кои доведуваат до 

анимозитет и отвораат предрасуди. 

Низ превезот на незнаење се 

гради чувството за праведност, односно 

се достигнуваат промислените судови 

низ кои нашите морални способности 

се прикажуваат без искривувања, 

предизвикани од сопствените интереси , 

произволност и сл. 

Всушност, како што и самиот 

Роулс наведува, низ теоријата на 

праведноста, тој ја одвојува Кантовата 

доктрина од нејзиното метафизичко 

опкружување , односно превезот на 

незнаење како процедурален критериум 

се среќава кај Кант, затоа што кога ни 

кажува нашата максима да ја тестираме 

така што ќе разгледуваме како би било 

кога таа би била универзален природен 

закон, тој мора да претпостави дека ние 

не го знаеме нашето место во овој 

замислен природен систем! 

Принципите на праведноста 

Првиот принцип се однесува на 

тоа секое лице да има еднакво право на 

што поекстензивен систем на еднакви 

основни слободи што е во склад со 

системот на слободи на другите; 

Вториот принцип се однесува на 

прераспределбата на добрата, 

укажувајќи на општествените и 

економските нееднаквости кои треба да 

бидат уредени така што истовремено да 

може разумно да се очекува дека ќе 

бидат во полза на сите и дека се 

поврзани со служби и позиции кои се 

еднакви за сите. 

Притоа, односот помеѓу двата 

принципа е обмислен како “лексичка 

низа” што подразбира дека првото 

начело му претходи на второто, со тоа 

што второто начело не може да настапи 

сè додека првото не е во целост 

задоволено, што значи дека во ниеден 

случај основните слободи од првиот 

принцип не можат да бидат жртвувани, 

односно не можат да бидат во позиција 

на каков било компромис што би ги 

загрозил т.е ограничил сè со цел 

поголема економска добивка! 

Вака поставениот сооднос 

помеѓу двата принципа опонира на 

утилитаристичкото гледиште, според 

кое се оправдува евентуално 

ограничување доколку  истото 

придонесува за унапредување на 

среќата на најголем број луѓе. Роулс во 

одредени делови се обидува 

дополнително да ги поткрепи, зацврсти 

тврдењата поврзани со слободата, 

надополнувајќи ги со тоа дека мора да 

претпостави одредена сличност меѓу 

индивидуите, на пример во нивните 

способности или интереси како 

прогресивни суштества, акцентирајќи ја 

рационалноста, бидејќи во нивно 

отсуство унапредувањето на целите на 

заедницата може да биде во склад со 

угнетување на одредени категории на 

лица. 
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Со ова Роулс се обидува 

слободата да не се “слизне” низ рацете 

на теоријата на праведноста, 

поентирајќи (задржувајќи ја) со тоа 

дека, секогаш кога едно општество ќе 

одлучи да ја максимира вкупната 

рамнотежа на задоволувањето на 

интересите, тоа е склоно да открие 

одредено оправдување на негирањето 

на слободата, затоа, слободите на 

граѓаните не се сигурни ако се 

засновани на телеолошки принципи, 

односно на несигурни калкулации и 

неизвесни премиси.    

Во ова може да се согледа 

евентуална точка на сврзување со 

Маркс, каде највисока вредност има 

човекот како единка,и со тоа 

спротивставувајќи се на Хегел за 

некаква апсолутна држава пред која 

единката ја губи својата вредност и 

стварност, односно “слободата на 

поединецот е услов за слободата на 

сите”. 

Според вториот принцип, 

недопустливо е постоењето на 

економски добивки кои би продуцирале 

економска нееднаквост која притоа не е 

во полза на оние кои се наоѓаат во 

најнеповолната положба. Ваквиот 

принцип којшто би го смирил 

“класниот антагонизам” на којшто 

реферираат марксистите, мошне 

фигуративно го сретнуваме кај 

Аристотел, односно се сретнува 

лоцирањето на опасноста од едно 

уредување кое ја генерира 

нееднаквоста. Така, Аристотел наведува 

дека човечкото телото се состои од 

делови, и секој дел треба сразмерно да 

се развива за да би се зачувала одредена 

симетрија (инаку телото би пропаднало 

кога големината на едно стапало 

изнесува четири лакти, а останатото 

тело само две педи, или би се 

променило ако се развива несразмерно 

не само квантитативно туку и 

квалитативно) исто така и државното 

тело се состои од делови од кои еден 

неприметливо зајакнува, се зголемува, 

на пример, бројот на сиромашни луѓе во 

демократијата и политејата2 

 

Неправеден закон и граѓанската 

непослушност 

Со цел да се отстранат 

потенцијални дискрепантни толкувања, 

Роулс самиот Устав го смета како 

праведна, но несовршена процедура, 

затоа што не постои остварлив 

политички процес кој гарантира дека 

законите донесени во склад со него ќе 

бидат праведни, односно совршена 

процедурална праведност не може да се 

постигне во политичката сфера. 

Роулс се придржува на 

сократовата мисла оправдувајќи го 

почитувањето на неправеден закон како 

во секој случај подобра алтернатива од 

комплетна дисномија. Притоа,  Роулс 

прави доста важна поента кога укажува 

дека: “Неправедноста на законот во 

општ случај не е доволен разлог да не 

се придржуваме до него или барем не е 

ништо повеќе отколку што правната 

валидност на законодавството е 

доволен разлог да се почитува”3 

Во неколку зборови е опфатена 

една севкупна синтеза на навидум 

                                                           
2 Аристотел, Политика, Слово, 2006, Скопје 
3 Џон Роулс, Теорија на праведноста, Слово, 

2002,Скопје 
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спротивставени стојалишта, односно 

првиот аргумент отсликувајќи го( 

нецелосно, само до одредена мера на 

неопходност) позитивистичкото 

гледиште, како сепак некаква нужност 

за оддржување на самиот концепт на 

заедница(ubi societas ibi jus), по цена на 

одредени маргинални девијации како 

резултат на неизбежните 

несовршености на секое уредување. Од  

друга страна, укажувајќи дека правната 

валидност, односно легалитетот на 

законот, сам по себе исто така не ја 

гарантира , достигнува, исполнува 

онтолошката супстанција на правото, 

неговата есенција, детерминирана со 

идејата на правото како еманација на 

слободата, вредносно задржувајќи ја 

полната екстензија на човековите 

слободи, права и рационалноста!  

Граѓанската непослушност 

Роулс ја дефинира како јавен, 

ненасилен, но свесен политички чин 

што е спротивен на законот. И најчесто 

се реализира со цел да се предизвика 

промена на тој закон или промена во 

политиката на власта.            

Во Радбрухова смисла, 

граѓанската непослушност може да се 

дефинира како надзаконско право 

насочено кон поништување на 

законското неправо, со цел 

(ре)воспоставување на единство, 

целесообразност - законско право!               

Ваквата логика исто така ја 

препознаваме во одредена форма кај 

Лок, којшто се надоврзува на Хобсовата 

идеја за државата како производ на 

општествениот договор од кој 

произлегува правото на 

претставување(односно се конструира 

суверенот како последица на поимот на 

претставувањето) , разликувајќи се 

супстанцијално од Хобс, со тоа што 

потенцира дека таквиот процес не е 

иреверзибилен, затоа што предметот на 

ваквиот договор (кај него правото на 

живот, слобода и сопственост) има 

предегзистенцијален карактер во однос 

на суверенот, така што, не може да биде 

укинато од истиот , бидејќи не е дадено 

со акт на суверената власт! 

Кај Роулс, граѓанската 

непослушност го завзема просторот во 

ситуација кога легалните средства за 

исправување на неправдата се 

покажуваат залудни. Со тоа, 

граѓанската непослушност се јавува 

како последно средство, што 

имплицира на одредена нужност. 

Меѓутоа, мора да се има предвид дека 

тука не се вели дека правните средства 

се исцрпени, барем не се востановува 

такво правило, зато што во одредени 

ситуации можат да бидат толку 

екстремни што прават да не мора 

политичките спротивставувања да 

бидат низ правни средства.   

Смислата на граѓанската 

непослушност претпоставува одреден 

уставен систем кој е постулиран на 

одредено чувство за праведност, 

рационално конципирано од 

мнозинството, со што веќе е поставена 

општата рамка, подлогата над која се 

доизградуваат останатите елементи, 

затоа што правото е многу повеќе од 

затворена хиерархија, формална 

исполнетост и нормативна појавност, во 

самата содржина се интерполирани 

одредени морални постулати, односно 

Роулсовото чувство за праведност. 
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Заклучок 

Роулс совршено ја подразбира 

проблематиката на неизбежната 

нејасност на законите и сеопштиот 

широк простор кој е допуштен за нивна 

интерпретација и колку истиот ја 

охрабрува произволноста на 

одлучувањето, што води кон 

метаморфоза на правото алиенирано од 

било каков вредносен систем, со што 

самиот факт на примена е парцијален, 

не докажува дека е тоа вистинското 

право, и таквата онтолошка пукнатина 

Роулс ја “бетонира” со бројните 

принципи, односно со теоретската 

артикулација на уставната демократија 

низ елаборација на теоријата на 

праведноста! 
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м-р Ивана Балтовска 

 

Вовед 

  Казните претставуваат 

најефикасен инструмент на казненото 

право, познато по својата репресивна 

функција, средство со кое се остварува 

државната присила низ целата историја 

на казненото право. Казнувањето како 

државен инструмент има долго минато 

и за него зборуваат повеќе теории кои 

се групираат во три групи, а тие се: 

апсолутни, релативни и мешовити 

теории. Апсолутната теорија уште се 

нарекува и ретрибутивна и поаѓа од 

талионското начело за казната, 

односно„око за око, заб за заб“. Оваа 

теорија смета дека целта на казната е 

чистата одмазда, а истата е поткрепена 

и со Хегеловото тврдење, кој вели дека 

злочинот претставува негација на 

правото, додека пак казната 

претставува негација на кривичното 

дело.4  Втората теорија уште се 

нарекува и превентивна и ја истакнува 

онаа благородна цел на казната. Тврди 

дека целта на казнувањето е 

ресоцијализацијата, генералната и 

специјалната превенција и секако, 

креирање на една нова личност на 

затвореникот по неговото напуштање 

на установата.5 Мешовитите теории 

претставуваат симбиоза на апсолутната 

и релативната теорија, дефинирајќи ја 

казната како инструмент со кој се 

                                                           
4 Georg Wilhelm Friedrich Hegel ( August 27, 

1770-November 14, 1831) 
5 Bacic, Franjo, Krivicno pravo, opci dio, drugo 

izdanje, Zagreb, 1980, стр. 405 

остваруваат и двете функции: 

ретрибуцијата и превенцијата 

истовремено. Овие теории доминираат 

во 21 век, како одраз на современата 

пенологија и пенитенцијарната наука.  

Често се вели дека казната 

затвор не е најдобрата казна, но 

подобра замена за неа не е пронајдена и 

е единствена замена за смртната казна. 

Постоењето на големи можности за 

нејзина примена во различни облици и 

модалитети, се во прилог за нејзината 

сѐ почеста примена. Исто така, казната 

затвор дава широки можности за 

дисциплинирање на недисципли-

нираните граѓани и осудените лица. Но, 

колку е таа ефикасна? Дали успева да 

ги реализира тие цели, или останува да 

постои само на хартија?  И, најважното 

прашање: дали казната затвор ја 

остварува нејзината главна цел, 

односно ресоцијализацијата?   

 Шок, неверување, страв, 

промена на средина, аверзија кон 

новиот „животен простор“ се  првите 

реакции кога новиот затвореник се 

соочува со новиот живот, дотогаш 

непознат за него. Изрекувањето на 

казната затвор не значи само одземање 

на неговата слобода - тоа е многу 

повеќе: губење на неговиот идентитет и 

обично претопување во една бројка, 

скратување на личниот избор и правата, 

како и промена на целиот животен тек. 

Но, дали некогаш вистински сме 

размислувале за смислата на казната 

затвор низ призмата на затвореникот?  

Ресоцијализација - поим 

Ресоцијализацијата претставува 

процес на активности и мерки кои се 

насочени кон остварување на позитивни 

КОЛКУ КАЗНАТА ЗАТВОР ВЛИЈАЕ 

ВРЗ РЕСОЦИЈАЛИЗАЦИЈАТА НА 

ОСУДЕНИТЕ ЛИЦА? 
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промени во општественото однесување 

на делинквентот.6 Целта на тие промени 

е делинквентот да го напушти неговото 

претходно недозволиво и казниво 

однесување и повторно да се прилагоди 

кон нормите на општествената 

заедница, прифаќајќи ги 

општествените, правните и моралните 

норми,  да се врати во општеството како 

корисен член и повторно да живее со 

останатите граѓани, ресоцијализирајќи 

се и враќајќи се на вообичаениот начин 

на живот како и сите други. 

Ресоцијализацијата е возможна, само 

доколку затвореникот правилно ја 

сфати целта на казната и го прифати 

третманот како потреба за живот и 

работа во казнено-поправната установа, 

односно доколу истиот соработува со 

затворскиот персонал и лицата кои се 

стручни во самиот тој процес. Затоа, 

мора да се напомене дека „на човека со 

сила можеш да му земеш, но не и да му 

дадеш“.  Осуденото лице не може да се 

рехабилитира и ресоцијализира доколку 

не сака, доколку нема волја и желба за 

истото.  

Ресоцијализацијата се остварува 

преку соодветен третман, одреден 

според видот на личноста на осуденото 

лице, по претходна негова анализа, и 

подразбира методи на индивидуален 

или групен третман, како и најразлични 

видови на третман кај осудените лица: 

работата, морално-педагошка работа, 

организирање на слободното време, 

групна психотерапија и советување и 

систем на награди и казни, со цел 

затворениците да сфатат што е добро, а 

што лошо. Затоа, многу е важен 

                                                           
6 Арнаудовски Љ., „Пенологија“ прв ден, 

Правен Факултет „Јустинијан I“, Скопје, 2013, 

стр.  154 

односот помеѓу затворениците и 

затворскиот персонал и нивниот 

пристап, бидејќи зависно од тоа, лицето 

може да се согласи или да не се согласи 

да ги прифати новите мерки и новиот 

начин на живот, приспособен кон 

новите услови. 

Изучување на личноста на 

затвореникот како значајна 

претпоставка за остварување на 

ресоцијализацијата 

Современите пенитенцијарни 

системи основното внимание го 

насочуваат кон личноста на 

затвореникот, поточно кон примена на 

методи и средства во 

превоспитувањето, што ќе обезбедат 

поправање и превоспитување на 

осуденото лице. Преку изучувањето на 

личноста на делинквентот, се создаваат 

соодветни претпоставки за 

индивидуализација на третманот во 

согласност со промените што треба да 

се остварат во текот на извршувањето 

на санкцијата, да се ресоцијализира и да 

се одберат најдобрите методи на 

третман. Изучувањето на личноста 

подразбира криминолошко проучување 

на личноста на делинквентот врз основа 

на научно верифицирани методи и 

сознанија, сѐ со цел да се одреди 

индивидуален третман. Изучувањето на 

личноста опфаќа биолошко, 

психолошко, психијатриско и социјално 

испитување, со цел осуденото лице да 

се проучи од различни агли и врз 

основа на тоа да се создаде една 

криминолошка експертиза или 

криминогенеза. Имајќи ги предвид сите 

тие информации за осуденото лице, со 

претходната стручна опсервација, може 

да се индивидуализира третманот и да 
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се приспособи кон личноста, со цел да 

се оствари поуспешна и приспособена 

рехабилитација врз затвореникот.  

Теорија на етикетирање 

„Еднаш затвореник, засекогаш 

затвореник“. Оваа стереотипна теорија, 

која  е полна со предрасуди и премногу 

шпекулации, го оневозможува 

вистинскиот пат по кој поранешниот 

затвореник треба да оди по самото 

напуштање на установата.7  Теоријата 

на етикетирање се појавува како пречка 

во процесот на ресоцијализација, но не 

само тоа - истата е и голема препрека во 

пронаоѓањето на работа, дом или 

престојувалиште, како и оформување на 

семејство и нов живот. За жал, 

менталитетот на луѓето насекаде, 

особено на Балканот, сѐ уште не се 

наоѓа на завидно ниво по тоа прашање, 

бидејќи луѓето чувствуваат природна 

одбивност кон поранешните 

затвореници и не сакаат да имаат 

никаков контакт со нив. Ги отфрлаат 

при барањето работа, не ги прифаќаат 

во свое друштво, само поради фактот 

што: „Тие луѓе се затвореници“.  Не 

постои ниеден правно-валиден 

аргумент со кој би можела да се 

оправда апатијата која потсвесно се 

создава во главата на луѓето и ги 

оттргнува затворениците од мапата на 

„обичните граѓани“. Овој негативен 

став само дополнително ја 

оневозможува и отежнува 

ресоцијализацијата  и постпеналниот 

третман на поранешните затвореници, 

бидејќи од самиот старт ги 

обесхрабрува, потиштува и им ја руши 

                                                           
7 Jovanovic M., „Teorija etiketiranja- 

konceptualizaciji stigmе“, Pravni Fakultet Novi 

Sad, Kultura, 2015 

секоја надеж за подобро на 

поранешните затвореници. 

Рецидивизам и ресоцијализација - 

сооднос 

Рецидивизмот или повратот, 

подразбира повторно сторување на ново 

кривично дело од страна на лице кое 

веќе било осудено и целосно или 

делумно ја издржало изречената казна 

затвор. Ова е многу битно да се 

напомене, бидејќи тоа е формалниот 

услов кој ги разликува рецидивизмот и 

стекот на кривични дела- сторување на 

повеќе кривични дела за кои лицето не 

било осудено претходно.8 

Рецидивизмот e конкретен доказ 

за неуспешноста и потфрлањето на 

процесот на ресоцијализација. 

Покажува дека ресоцијализацијата на 

превентивен план не успеала, бидејќи 

осуденото лице со своето однесување, 

односно со сторувањето на ново 

кривично дело покажува дека не ги 

изменило своите ставови спрема 

системот на општествените норми и 

вредности и дека го задржало својот 

стар модел на општествено однесување.  

Зголемувањето на стапката на 

рецидивизам е во правопропорционален 

однос со намалувањето на успешноста 

на рехабилитацијата, бидејќи доколку 

таа била успешна, лицето не би сторило 

повторно кривично дело или прекршок 

непосредно по напуштањето на 

казнено-поправната установа. 

Рецидивизмот е последица која се 

појавува по формалното издржување на 

казната  и немо говори за тоа дека 

                                                           
8 Арнаудовски Љ. „Криминологија“, Правен 

Факултет „Јустинијан I“ во Скопје, 2-ри Август 

Штип, Скопје, 2007 
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казната затвор, повторно не ја 

остварила својата цел. 

Постпенална помош 

Не можеме, а да не ја споменеме 

постпеналната помош, која е секако во 

тесна корелација со ресоцијализацијата 

на осуденото лице. Имено, 

постпеналната помош подразбира збир 

на мерки кои му се пружаат на 

затвореникот по завршувањето на 

неговиот престој во казнено-поправната 

установа и претставува завршна фаза во 

остварувањето на процесот на 

ресоцијализација.9 Како што му е 

потребно на лицето да се адаптира и 

приспособи на условите во затворската 

средина,  така мора да се прилагоди и 

на надворешната средина непосредно 

по напуштањето на казнено-поправната 

установа. Самиот постпенален третман 

може да биде внатрешен и надворешен. 

Под внатрешен третман се подразбира 

охрабрувањето, поттикнувањето и 

поддржувањето на лицето додека сѐ 

уште се наоѓа во казнено-поправната 

установа, истовремено му се укажува со 

кои проблеми би се сретнало и како да 

ги разрешува кога повторно ќе се врати 

во општеството и ќе живее на слобода. 

Но, надворешниот третман е 

вистинскиот постпенален третман и 

истиот се спроведува преку центрите за 

социјална работа.  Тој ги опфаќа 

следниве мерки: парична помош, 

пронаоѓање на живеалиште на 

затвореникот, работно место, 

возобновување на контактите со 

пријателите и семејството, како и 

социјална заштита на лицето. Односно, 

                                                           
9 Арнаудовски Љ., „Пенологија“ прв дел, 

Правен Факултет „Јустинијан I“  Скопје, 2013, 

стр. 366 

тоа би биле неопходните работи кои на 

лицето би му биле потребни веднаш по 

неговото напуштање на казнено-

поправната установа и враќањето во 

општеството. Но, реалноста не е толку 

розова. Во праксата, затвореникот 

добива само еднократна парична помош 

која изнесува 4.500 денари и тоа е сѐ. 

Со таа симболична сума, осуденото 

лице нема никакви изгледи за иднина, 

нема каде да оди, ниту пак да основа 

нов живот почнувајќи од нула. Доколку 

потспеналната помош не функционира 

онака како што треба, веројатноста дека 

лицето повторно ќе се впушти во 

криминал е многу голема, бидејќи нема 

да има никакви опции за живот 

понатаму. 

Заклучок 

 „Степенот на цивилизација во 

општеството може да се оцени доколку 

се влезе во затворите на државата. 

Какви се затворите, таква е државата“, 

рекол Достоевски10. Можеме да 

заклучиме дека овие  институти, 

односно ресоцијализацијата како и 

постпеналната помош се во тесна 

корелација и зависат едни од други, 

бидејќи неуспешноста на едната од нив, 

повлекува неуспешност и на другата 

алка во синџирот и на крајот целиот 

процес се сведува на нула. 

Неуспешната затворска рехабилитација, 

а потоа и ресоцијализацијата, ја 

оневозможуваат ефективноста на 

казната затвор и нејзиното влијание врз 

затворениците, и неретко се случува тие 

повторно да сторат кривично дело и да 

се вратат во казнено-поправната 

                                                           
10 Fyodor Dostoevsky (1821-1881), „The degree of 

civilization in a society can be judged by entering 

its prisons“. 
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установа . Најчесто немаат каде да одат 

и се враќаат назад поради нивната 

безизлезност и беспомошност. 

Повеќето затвореници казната затвор ја 

издржуваат само механички, не 

размислувајќи за нејзината цел и 

смисла и практично казната затвор ја 

„излежуваат“ во затворските ќелии, без 

таа нималку да влијае врз нивната 

свест. Можеме да забележиме дека се 

наоѓаме многу далеку од нивото кое 

треба да го достигнеме во целото 

општество и целиот систем воопшто, а 

особено во процесот на рехабилитација 

и ресоцијализација на затворениците. За 

жал, ова е тема за која ретко се зборува, 

ретко се истражува и некако постојано е 

поттурнувана под прагот на заборавот. 

Нашето општество сѐ уште тапка во 

место, заостанувајќи и одбегнувајќи ги 

оние теми за дискусија за кои смета 

дека е непотребно да се дискутира, 

занемарувајќи ја нивната важност. 

Каде е проблемот и кое е 

решението? За жал, постои некаква 

природна одбивност на луѓето кон 

самата работа со оваа категорија на 

луѓе. Вградената аверзија кон работата 

со колоквијално наречениот „џган“ на 

општеството  си носи негативни 

последици, кои се одразуваат и 

прелеваат врз целиот пенитенцијарен и 

затворенички систем воопшто. Исто 

така, повеќето од граѓаните на казната 

гледаат како прост начин на казнување 

на сторителот, занемарувајќи ја и 

воопшто не помислувајќи на главната 

цел на казната, рехабилитацијата и 

ресоцијализацијата на затвореникот. 

Нашиот менталитет е така составен, 

што мисли дека колку построги казни 

имаме, толку поуспешни резултати ќе 

добиеме. Но, ефектот е сосема обратен! 

Колку самото општеството е 

понеразвиено, толку системот на 

кривичните санкции е построг, посуров 

и побрутален, што е случај и во нашето 

општество, а затворите претставуваат 

само место на криминална зараза или 

таканаречени „универзитети на 

криминалитетот“, што за жал, е уште 

еден доказ плус за неуспешноста на 

казната затвор и неостварувањето на 

нејзината главна цел, односно- 

ресоцијализацијата.  

Кое е решението? Дефинитивно, 

подобро стручно оспособување на 

затворскиот кадар. Тим, кој би бил 

составен од стручни лица, кои добро ја 

познаваат својата работа и навистина 

можат да помогнат во изработка на 

профилот на 

затвореникот.Всушност,потребни се 

психолог, психијатар, криминолог и 

социолог, кои ќе помогнат во 

дефинирање на личноста на 

затвореникот и потребен е соодветен, 

специјализиран третман за остварување 

на ресоцијализацијата на лицето. 

Понатаму, поголема посветеност на 

лицата кои се вклучени во воспитно-

образовниот процес во казнено-

поправната установа, со што 

затворениците би ја сфатиле смислата 

на казната и навремено би ја увиделе 

својата грешка и би сфатиле како да ја 

поправат. Само добрата соработка т.е 

координираност и посветеност помеѓу 

затворениците и затворскот персонал, 

би овозможиле поуспешна 

ресоцијализација на лицето и полесно 

враќање назад во вообичаениот начин 

на живот по издржувањето на казната 

затвор.  
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ЈУСНАТУРАЛИЗМОТ И 

ЈУСПОЗИТИВИЗМОТ КАКО 

КОНТРАДИКТОРНИ КОНЦЕПТИ 

 

Соња Анастасова 

 

Апстракт 

 

 Судирот помеѓу јуспозитивизмот 

и јуснатурализмот е најавен уште во 

времето на софистите со ставот дека 

„она што е праведно според законот, не 

е праведно според природата“.11 

Меѓутоа, целта на овој труд е да се 

одгатне дали јуснатурализмот и 

јуспозитивизмот се навистина толку 

контрадикторни, исклучиви и неспоиви 

концепти или тие може да постојат и 

како комплементарни, коегзистирачки 

концепти. За да се даде одговор на тоа 

прашање, преку користење на 

соодветна домашна и странска 

литература најпрвин мора да ги 

дефинираме концептите на 

јуснатурализам и јуспозитивизам и да 

ги образложиме нивните подвидови и 

ставовите на дел од истакнатите 

филозофи кои се занимаваат со оваа 

тематика.  

 

Вовед 

 

 Дали право е само она што е 

пропишано во правните норми или и 

она што произлегува од природата? 

Знаејќи дека порано луѓето живееле во 

природна состојба согласно природното 

право, а по формирањето на државата 

се јавува позитивното право, денес се 

поставува прашањето според кои 

правила треба луѓето да живеат. Како 

                                                           
11 Камбовски В, Филозофија на правото 

(МАНУ 2010) стр.61. 

одговор на тоа се јавија две струења: 

правен натурализам и правен 

позитивизам. Според правните 

натуралисти природното права има 

супрематија над позитивното право. 

Правните позитивисти, пак не 

признаваат постоење на друго право 

освен позитивното. Иако овие два 

концепта навидум изгледаат различни, 

на крајот ќе се заклучи дека и двата го 

гледаат правото како основа за ред. 

Поради тоа тие не можат да се сметаат 

за контрадикторни.   

 

Јуснатуралистичката и 

јуспозитивистичката концепција 

 

 Поделбата помеѓу природно и 

позитивно право се среќава уште во 

античка Грција.  Софистите прават 

разлика помеѓу nomos - поредок 

воспоставен од Зевс, она што е 

“праведно по закон” и physis – она што 

е “праведно по природата”.12 Аристотел 

пак ја дели политичката заедница на 

physikon – природно, со важност 

насекаде независно дали е усвоено; и 

nomikon – она што е законски 

установено. Денес, во филозофијата на 

правото владеат концептите на 

јуснатурализам и јуспозитивизам. 

Јуснатурализмот ја нагласува 

инструменталната улога на државата да 

го санкционира кршењето на 

природното право. Така според 

                                                           

12 Сулејманов Д, Филозофија на правото 

(Флексограф 2013) стр.331; Lacey-

Roberson, “Природноправна Теорија 

(Јуснатурализам)” (SlideServeNovember 

14, 2014) 

<http://www.slideserve.com/lacey-

roberson/6588530> accessed Аpril 20, 

2021.     
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средновековниот јуснатурализам 

„државните закони се легитимни, само 

ако во нив владее божјата правда 

отелотворена во вечниот закон (lex 

aeterna)“, a природни закони (lex 

naturalis) се „правилата кои Бог им ги 

објавува на луѓето“.13 Тој се залага за 

предегзистентно, исправно, природно 

право, чиј извор е разумот. Преку 

разумот од малиот број принципи, по 

кои живееле луѓето се изведени 

правните одредби кои го гарантираат 

правото на живот, слобода, среќа, 

сопственост и се втемелени во 

Американската Декларација за 

независност и Француската 

Декларација за правата на човекот и 

граѓанинот. Оттука произлегува дека 

тие се природни права, бидејќи 

законски му припаѓаат на човекот, а 

државата постои за да го овозможи 

нивното остварување. Следствено, 

може да се смета дека позитивното 

право се надоврзува на природното и е 

само средство на државата за 

исполнување на оваа задача во мера 

усогласена со природното право. 

 Вака поставен јуснатурализмот 

изгледа идеален. Постои правда, правна 

сигурност, целисходност. Но, тој е 

идеален сè додека овие вредности не 

дојдат во меѓусебен судир. Што тогаш? 

Антиномијата Радбрух ја решава 

секогаш во корист на правната 

сигурност, освен кога неправедноста е 

неподнослива. Во тој случај, според 

него „законското неправо мора да 

отстапи пред надзаконското право“.14  

                                                           
13 Lacey-Roberson, “Природноправна Теорија 

(Јуснатурализам)” (SlideServeNovember 14, 

2014) <http://www.slideserve.com/lacey-

roberson/6588530> accessed Аpril 20, 2021. 
14 Ibid. 

Правото е тесно поврзано со 

моралот. Природните права и се 

предаваат на државата, а таа е должна 

да ги гарантира и заштитува. Во случај 

кога тоа не е можно постои правото на 

самоодбрана. Едноставно одлична 

правна филозофија! Меѓутоа, 

јуснатурализмот не ја гарантира 

заштитата на овие права. Правниот 

позитивизам и неговите мерки на 

присила даваат многу поголема 

гаранција отколку јуснатурализмот.  

Постојат и теории за чиста 

природна состојба според кои треба да 

се живее единствено во склад со 

природниот закон. Но, тешко дека 

ваквото општеството ќе функционира, 

доколку се потпира само на природното 

право. Потребен е коректив, а тој 

коректив е позитивното право. Но, и 

позитивното право самото по себе не е 

совршено. Фактот дека некој закон е 

легитимно донесен, не значи дека тој е 

праведен. Многу е важно законите да се 

базираат врз природното право, само 

така можат да бидат праведни. 

Покрај праведност, законите 

треба да гарантираат и правна 

сигурност. Важечките закони кои 

немаат универзална важност не 

гарантираат правна сигурност. Ниту пак 

таа е гарантирана кога законите се 

менуваат со самата промена на власта. 

Примената на често променливите и 

неуниверзални закони е резултат на 

политички успех или поддршка на 

мнозинството. Затоа треба да се 

воспостават универзални позитивни 

правила кои природно му припаѓаат на 

човекот и функционалниот општествен 

систем, кој нема да работи во корист на 

политичките елити, туку во интерес на 

граѓаните.  
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 Правниот систем ќе биде 

идеален, само ако природното право е 

составен дел на позитивното право. 

Додека првото ја дава содржината на 

нормата и се залага за почитување само 

на праведните норми, а непочитување и 

промена на крајно неправедните норми, 

второто ја воспоставува санкцијата за 

непочитување на нормите без оглед 

дали се праведни или не. Позитивното 

право, всушност, е политичко средство 

со кое се определува обликот на 

нормата и нејзината обврзност. Со 

промената на позитивното право се 

менуваат „процедурите кои служат за 

остварување на природното право“, а 

“природното право е производ на 

односите во преддржавната состојба“ и 

негови творци не се само 

законодавците, туку и сите останати 

членови на општеството.15 Последица 

од ова е што за секое однесување може 

да се донесе правна норма. На тој начин 

однесувањето станува содржина на 

правната норма. Едно правило се смета 

за правна норма кога тоа е донесено и 

се извршува без оглед на неговата 

содржина. Оттука, може да се забележи 

дека природното право е основа на 

позитивниот правен систем. Тоа само го 

покренува позитивно правниот 

системот, кој потоа сам си 

функционира. Тој поставува легитимен 

основ врз основа на кој законодавецот 

ги носи законите на кои поданиците 

треба да се покорат. Покорувањето 

поради должна послушност не дава 

легитимитет на законите. Легитимни се 

законите на кои им се покорува 

мнозинството. Доколку, тоа не е случај, 

                                                           
15 Bobbio N, “Jusnaturalizam i Pravni Pozitivizam” 

[2015] Revus 1932, para.9. 

потребно е да се донесе нов (праведен) 

закон. 

 

Веќе напоменавме дека правниот 

позитивизам налага безусловно 

почитување на важечките закони, 

независно од нивната содржина и 

моралност како морална обврска. Затоа, 

доколку кај јуснатурализмот не 

постојат објективни морални закони, 

единствениот излез од насилството и 

анархијата е создавање на правото од 

државата, а тоа е производ на човечкиот 

ум. Правото се сведува на творештвото 

на законодавецот – збир од постапки за 

регулирање на човековото однесување 

и заштита на правото од негово 

кршење. Формалистичкиот правен 

позитивизам со ова дава одговор на 

рационалистичкото природно право за 

разликување на она што е од она што не 

е легално пред да се воспостави 

државата (се гледа приближување на 

овие две теории). Правото треба да се 

состои од норми кои се валидни, а не од 

норми кои се само фер и невалидни. 

 

Според Раз, позитивизмот е 

одраз на тоа како ние го сфаќаме 

законот. Ние, всушност, ги делиме 

правните вештини на судијата од 

моралноста која тој ја поседува. Имено, 

кај позитивните правни системи 

судијата не треба да се грижи за 

моралноста на законите и да дава 

морални образложенија. Законите се 

напишани и како такви судиите само ги 

применуваат на конкретен случај. 

Судијата треба да поседува технички и 

правни способности за го примени 

законот, а не да биде морален.  Но дали 

вака изградениот систем на 

позитивното право е целосен и доволен 
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самиот за себе? Дали судиите, држејќи 

се до позитивното право, ќе ја повредат 

правдата? Некои филозофи на 

природното право му даваат единствена 

функција за пополнување на 

празнините на позитивното право. 

Ваквото сфаќање е присутно и кај 

позитивистите , застапници на 

аналитичката јуриспруденција, кои ја 

сметаат Финисовата концепција за 

природното право како дополнување на 

нивните теории. На тој начин 

природното право станува 

дополнителен извор кој го користат 

судиите, додека позитивното право 

„сфатено како волја на суверенот“ ја 

има „супрематијата над другите [закони 

и] извори“.16 Затоа може да се заклучи 

дека позитивното право не може без 

природното. Тие се сплотуваат и 

формираат единствен правен систем. 

Приближување на природното и 

позитивното право може да видиме и 

кај други филозофи. Дворкин тоа го 

прави преку тезата дека општите 

правни принципи со објективно 

природно-правно значење се 

пропишуваат со позитивното право. 

Кога природно-правните општи 

принципи се законски пропишани и се 

применуваат од судиите во конкретни 

случаи, тие се интегрираат во 

позитивното право. За споредба, Харт 

гледа поврзаност меѓу природните 

факти, правните норми и моралните 

норми. Од природните факти дека 

луѓето се ранливи, еднакви, добри и зли 

произлегуваат норми еднакви за сите 

правни системи. Санкциите,кои се 

последица од кршењето на нормите 

мора да се прифатат свесно и со волја. 

Тоа е јадрото на природното право, а 

                                                           
16 Ibid, para.23. 

правото и моралот мора да го 

почитуваат. Правниот систем се состои 

од правила битни за моралот со кои се 

утврдува постапката за донесување 

закони.   

 

Контрадикторноста на концепциите 

 

 Јуснатурализмот поставува 

повисок критериум за вреднување на 

нормите,,залагајќи се за почитување на 

законите, само ако се праведни. Во 

спротивно има право на отпор. 

Јуспозитивистите пак, со максимата да 

се „почитуваат законите такви какви 

што се“, самиот закон го поставуваат 

како „критериум“ за разликување на 

„праведноста и неправедноста“.17 Вака 

радикално поставените идеологии се 

исклучуваат меѓусебно така што едната 

е алтернатива на другата. Но, ако овие 

две крајно спротивставени идеологии 

ги претставиме умерено можеме да 

заклучиме дека тие и не се толку црно-

бели како што обично се прикажуваат. 

Умерениот натурализам ги почитува и 

неправедните закони, исклучувајќи ги 

само оние со висок степен на неправо. 

Умерениот позитивизам ги почитува 

законите со цел да постои мир и 

безбедност. Вака умерено поставени, се 

забележува дека натурализмот и 

позитивизмот се залагаат за иста 

вредност – ред. Натуралистите сметајќи 

го „редот“ како „помало зло“ ја 

ограничуваат „должната 

непослушност“, а позитивистите 

гледајќи на „редот како едно од 

добрата, но не и најдоброто“, ја 

ублажуваат „должната послушност“.18 

                                                           
17 Ibid, para.21. 
18 Ibid, para.22. 
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Интересно е да се напомене дека 

Аристотел на почетокот на поглавјето 

број 7 од „Никомахова етика“ зборува 

за  граѓанската праведност делумно 

како природна, а делумно како 

законска. Притоа различните норми по 

основ и област не мора да значи дека се 

спротивставуваат, а уште помалку дека 

се исклучуваат. Природните и 

позитивните норми се два различни 

вида од еден ист генус, а според 

римското право природното право е 

облик на позитивното право. 

 

Заклучок 

 

Едно општество има правен 

систем доколку има определени 

структури на владеење, без оглед дали е 

демократски, или праведен трба да 

гопочитува владеењето на правото. 

Законите во сила на тој систем зависат 

од службениците, кои ги признаваат 

истите како авторитативни и ги 

признаваат нивните социјални 

стандарди. Позитивизмот е став дека 

законот е социјална конструкција. 

Јуснатурализмот во една генеричка 

смисла делува како критика на законот. 

Се согласувам дека позитивното право, 

а не природното е тоа кое треба да го 

одредува и санкционира човечкото 

однесување, да ги објаснува правните 

појави, да биде изучувано од правната 

наука. Позитивното право е она кое 

треба да се применува. Без него луѓето 

имаат само природни права без 

механизам кој ќе го коригира нивното 

непочитување, како што е тоа случај со 

позитивното право. А природното 

право залагајќи се за праведни закони 

треба да ја даде содржината на 

позитивното право. 

Заклучивме дека 

јуснатурализмот и јуспозитивизмот се 

контрадикторни, само кога се 

замислени како радикални идеологии. 

Природното право почитува, само 

праведни закони, а позитивното право, 

само оние кои се важечки без оглед на 

нивната праведност. Но, во човечката 

стварност се почитуват и неправедните 

закони (освен најнеправедните) доколку 

се дел од позитивното право. Поради 

тоа, во реалноста, природното право е 

помешано со позитивното право, ако не 

и целосно заменето од него. 

Природниот и позитивниот закон не се 

различни. Дури и да постои многу 

неправеден закон, кој предизвикува 

немири, тој ќе се промени, а новиот 

праведен закон од природното право ќе 

стане дел од позитивното право. Целта 

на овој процес, кон која се стремат и 

природното и позитивното право е да се 

оддржи редот во општеството. 

Јуснатурализмот и јуспозитивизмот 

како контрадикторни концепции нема 

да придонесат за ред во општеството. 

Тој ќе биде возможен само ако 

јуснатурализмот и јуспозитивизмот се 

обединат и функционираат заедно.      
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ТЕНКАТА ЛИНИЈА ПОМЕЃУ 

ПРАВОТО НА СЛОБОДА НА 

ИЗРАЗУВАЊЕ И ГОВОРОТ НА 

ОМРАЗА 

 

Виолета Иванова 

 

Правото на слобода на 

изразување, таканаречено и ,,срце на 

отвореното демократско општество”, 

претставува едно од основните темели 

на демократското општество. 

Плурализмот и размената на идеи и 

мисли, слободата на комуницирање, 

примањето на информации и 

споделувањето на информации се 

неостварливи без постоење на 

слободата на изразување. Како што и 

самиот Џорџ Орвел19 ја перцепцира 

слободата на изразување, како право да 

го кажеме она што луѓето не сакаат да 

го слушнат, така во современите 

демократски и мултикултурни 

општества коегзистенцијата се 

овозможува со толеранција на мислата 

и исказот на другиот. Затоа од една 

страна обврска на државата е да се 

воздржи од арбитрерно мешање во ова 

право, а од друга страна трба да ја 

поддржи и афирмира слободата на 

изразување. Меѓутоа, иако човековите 

права се универзални, тие не се и 

апсолутни, па затоа како антипод на 

обврската на државата да го штити и да 

не се вмешува во ова право, поради 

можноста за негова злоупотреба, и 

можноста да премине во алатка за 

ширење на омраза, нетрпеливост и 

дискриминација, државата има 

должност да развие механизми со кои 

ќе се спречи злоупотреба на слободата 

на изразување. 

                                                           
19 Џорџ Орвел-,,Животинска фарма” 

Во нашата држава правото на 

слобода на изразување е втемелено во 

Уставот,20 со што му е дадена највисока 

правна заштита, а понатаму е 

проследено во неколку закони. На 

меѓународен план загарантирано е со 

повеќе меѓународни правни акти за 

човековите права, од кои: 

Универзалната декларација за 

човековите права, Меѓународниот пакт 

за граѓанските и политичките права, 

Меѓународниот пакт за економските, 

социјалните и културните права21, а 

како најзначајна за овој труд е 

Европската конвенција за човекови 

права.22 Република Северна Македонија 

како држава која што ги има 

ратификувано овие меѓународни акти 

презеде обврска за почитување и 

заштита на човековите права 

гарантирани во нив. 

 

Право на слобода на изразување-

правна рамка 

 

Во Република С.Македонија 

правото на слобода на изразување е 

инкорпорирано во член 16 од Уставот 

како највисок правен акт. Како едно 

сложено и комплексно право понатаму 

се поврзува и има значење и за други 

                                                           
20 Устав на Република Северна Македонија“, 

Службен весник бр. 52/1991 од 22.11.1991, 

достапен на: 

https://www.sobranie.mk/content/Odluki%20UST

AV/UstavSRSM.pdf 
21 Универзалната декларација за човекови права 

е акт усвоен од Генералното собрание на ОН на 

10 декември 1948 година; Меѓународниот пакт 

за економски, социјални и културни права и 

Меѓународниот пакт за граѓански и политички 

права се донесени во 1966 од страна на ОН. 
22 Европската конвенција за заштита на 

човековите права донесена од страна на 

Советот на Европа во 1950 година, достапна на: 

http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_M

KD.pdf 

https://www.sobranie.mk/content/Odluki%20USTAV/UstavSRSM.pdf
https://www.sobranie.mk/content/Odluki%20USTAV/UstavSRSM.pdf
http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_MKD.pdf
http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_MKD.pdf
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слободи и права. Така на пример 

правото на слобода на изразување е од 

исклучително значење за остварување и 

реализирање на правото на здружување, 

правото на вероисповед, правото на фер 

судење итн. 

 

Од уставната формулација може 

да се забележи дека ова право може 

условно да се подели во две групи, 

поради фактот што од една страна се 

гарантира индивидуалното право на 

слобода на изрзување, а од друга страна 

се гарантира и институционалната 

слобода на медиумите. 

 

Како прва слобода што е 

гарантирана во Уставот е слободата на 

уверување, совеста, мислата и јавното 

изразување на мислата (член 16 став 1 

од Уставот на РСМ). Иако се изразени 

во една уставна одредба, се работи за 

две категории. Гарантирањето на 

слободата на мисла произлегува како 

опонент на забраната на мислата во 

некои периоди од историјата на 

човештвото, односно историски 

погледнато постоеле деликти на 

мислење со што поединци биле 

казнувани за своите мисли коишто биле 

различни од важечките во тој период. 

Ова се менува со појавата на 

ренесансата која што има допринесено 

за слободата на мислата и нејзината 

неказнивност. Ова право е единствено 

од член 16 од УРСМ што е апсолутно 

право и не може да биде предмет на 

никакви ограничувања. За разлика од 

слободата на мислата, слободата на 

јавното изразување на мислата е 

политичко право и може да биде 

предмет на определени рестрикции за 

што ќе стане збор подоле во текстот. 

Во останатите ставови од овој 

член се гарантирани и слободата на 

говор, јавниот настап, јавното 

информирање, слободата на основање 

на институции за јавно информирање 

(член 16 став 2); слободата на примање 

и пренесување на информации (член 16 

став 3). Имено она што треба да се 

напомене иако не е изречно наведено во 

ставот 3, под слобода на примање и 

пренесување на информации се 

подразбираат само оние кои што се од 

јавен карактер; и на крај гарантирана е 

заштитата на изворот на информации во 

средствата за јавно информирање и 

забранета е цензурата (член 16 став 

3,4,5 и 6). 

 

Покрај Уставот како највисок 

правен акт кој ја заштитува слободата 

на изразување, таа е предмет и на 

повеќе закони меѓу кои како најважни 

се издвојуваат: Законот за граѓанска 

одговорност за клевета и навреда, 

Законот за медиуми и Законот за аудио 

и аудиовизуелни медиумски услуги.23 

Нешто подетално ова право е уредено и 

со Кривичниот законик.24 

 

Согласно Уставот, меѓу-

народните конвенции ратифи-кувани од 

нашата земја се дел од домашниот 

правен поредок и истите не може да се 

менуваат со закон. Ова значи дека тие 

се директно применливи.  

                                                           
23 Законот за граѓанска одговорност за навреда 

и клевета, објавен во Службен весник бр. 

143/2012 од 14.11.2012 година, Закон за 

медиуми, објавен во Службен весник бр. 

184/2013 од 26.12.2013 година, Закон за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги, објавен во 

Службен весник бр. 184/2013 од 26.12.2013 

година. 
24 Кривичен законик, објавен во Службен весник 

бр. 37/1996 од 27.09.1996 година 
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Во член 10 став 1 од Европската 

конвенција за човекови права (ЕКЧП) 

се вели ,,Секој човек има право на 

слобода на изразување. Ова право ги 

опфаќа слободата на мислење и 

слободата на примање и пренесување 

информации или идеи, без мешање на 

јавната власт и без оглед на границите. 

Овој член не ги спречува државите, на 

претпријатијата за радио, филм и 

телевизија да им наметнуваат режим на 

дозволи за работа.” Како механизам за 

заштита при повреда на ова право се 

јавува Европскиот суд за човекови 

права воспоставен со Конвенцијата. 

Одлуките на судот се обврзувачки за 

земјите-членки. Пресудите и одлуките 

на Судот имаат за цел не само да го 

одлучат конкретниот случај покренат 

пред Судот, туку многу пошироко да 

помогнат прифатените стандарди и 

принципи да станат составен дел на 

правното богатство на земјите-членки 

на Конвенцијата. Судиите кои ги 

применуваат законите и се грижат за 

владеењето на правото задолжително 

мора да ги следат пресудите и одлуките 

поврзани со Република Македонија, но 

и оние пресуди на Судот кои 

поставуваат минимум стандарди во 

заштитата на правата и слободите на 

човекот.25 

 

Ограничување на слободата на 

изразување 

 

Слободата означува можност да 

се прави се, освен она што е на штета на 

другиот-принципот neminem laedere, и 

затоа постои можност таа да се 

                                                           
25 Пресуди и одлуки во врска со говорот на 

омраза од судската пракса на Европскиот суд 

за човекови права-ОБСЕ, 2012 година 

ограничи со правото. Хегел ќе рече дека 

,,Човекот е слободен само во 

општеството во кое неговите односи со 

другите се уредени со правото врз 

принципот на еднаквост во правата и 

должностите”. 

 

Освен правото на мисла кое што 

е апсолутно право и не подлежи на 

никакви рестрикции, останатите права 

кои спаѓаат во корпусот на правото на 

слобода на изразување се подлежни на 

ограничувања.  

 

Меѓутоа ограничувањата не 

подразбираат и рестрикции на идеи, 

ставови и информации кои можат да 

бидат шокирачки или вознемирувачки 

за повеќе луѓе, но можат да доведат до 

дебата од општ јавен интерес бидејќи 

основата на отворените демократски 

општества лежи во можноста за 

плурализам на идеи, толеранција на 

ставовите на различниот од нас и 

широкоумноста. Како најзначајна 

пресуда на ЕСЧП што го потврдува ова 

е случајот ,,Handyside v.United 

Kingdom”.26 

 

Она што остава впечаток е 

различниот пристап на нашиот Устав и 

Европската конвенција за човекови 

права во поглед на можноста за 

ограничување на ова право. 

 

Согласно член 54 од Уставот на 

РСМ, слободите и правата на човекот и 

граѓанинот можат да се ограничат само 

во случаи утврдени со Уставот, и тоа 

само во време на воена или вонредна 

                                                           
26 Case of Handsyside v. The United Kingdom 

(Application no. 5493/72) од 7 декември 1976 

година 
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состојба. Слободите и правата кои што 

не можат да се ограничат ниту за воена 

или вонредна состојба (таканаречени 

hard-core права) се таксативно наведени 

во став 4 од истоимениот член. Меѓу 

нив свое место наоѓа и слободата на 

уверувањето, совеста, мислата и јавното 

изразување на мислата. Се поставува 

прашањето за можноста за 

ограничување на правото на слобода на 

изразување, дали може да се ограничи, 

во кои случаи и дали би било 

оправдано. Како случај кој го повлекува 

ова прашање во нашето законодавство е 

случајот Руфи Османи.  

 

Имено, Руфи Османи се жалел 

до Уставниот суд дека слободата на 

мислата Уставот ја гарантирал како 

апсолутно право на човекот без 

ограничување и дека правото на јавно 

изразување на мислата му било 

повредено. Уставниот суд дава детално 

образложение за можноста за 

ограничување на ова право. Тој во 

својата одлука меѓу другото наведува ,, 

И покрај ваквото високо ниво на 

гарантирање на слободата на мислата и 

нејзиното јавно изразување во Уставот 

на Република Македонија, таа не може 

да важи неограничено. Заради 

обезбедување на заедничкиот живот, 

правниот поредок мора да ја ограничи 

слободата на поединецот за да ја 

заштити слободата на другите, односно 

содржински да го ограничи нивното 

важење”.27  

 

За разлика од нашиот Устав, 

ЕКЧП во член 10 став 2 наведува кога 

може слободата на изразување да 

подлежи на определени 

                                                           
27

 Одлука У.бр.50/1998 

ограничувања.28 Сепак самите овие 

ограничувања не се доволни за да една 

држава се повика на некое од нив и да 

ги прекрши човековите права. Судот 

утврдува дали постои повреда на чл.10, 

односно дали ограничувањето на 

слободата на изразување е во 

согласност со закон заради остварување 

на некоја легитимна цел и дали е 

неопходна. ЕСЧП во секој конкретен 

случај применува таканаречен 

трипартитен тест. Се испитува дали 

ограничувањето на слободата на 

изразување е: 

 

-пропишано во закон;29 

 

-насочено кон остварување на некоја 

легитимна цел;30 и на крај дали е  

                                                           
28 Член 10 став 2 ,,Остварувањето на овие 

слободи, коешто вклучува обврски и 

одговорности, може да биде под одредени 

формалности, услови, ограничувања и санкции 

предвидени со закон, кои во едно демократско 

општество претставуваат мерки неопходни за 

државната безбедност, територијалниот 

интегритет и јавната безбедност, заштитата на 

редот и спречувањето на нереди и злосторства, 

заштитата на здравјето или моралот, угледот 

или правата на другите, за спречување на 

ширењето на доверливи информации или за 

зачувување на авторитетот и непристрасноста 

на судството.” 
29 Поради поделеноста на правните системи на 

континентален во коишто судските одлуки не се 

извор на правото и common-law земјите каде 

што судската пракса има статус на извор на 

правото, ЕСЧП под закон подразбира и 

непишани закони кои што мораат да бидат од 

една страна достапни, а од друга презицни, 

односно јасни. 
30 Легитимните цели се изведуваат од самиот 

член 10 став 2, односно тоа се државната 

безбедност, територијалниот интегритет и 

јавната безбедност, заштитата на редот и 

спречувањето на нереди и злосторства, 

заштитата на здравјето или моралот, угледот 

или правата на другите, спречување на 

ширењето на доверливи информации или 

зачувување на авторитетот и непристрасноста 

на судството. 
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-непоходно во едно демократско 

општество 

 

Судот при утврдување на тоа 

дали има повреда на чл.10 го применува 

трипартитниот тест и притоа треба 

кумулативно да бидат исполнети сите 

три услови. Она што треба да се 

потенцира е доколку се утврди дека 

ограничувањето не е законито се запира 

понатамошното спроведување на 

тестот, а истото се однесува и за 

вториот дел од тестот, со што се 

констатира дека има повреда на 

слободата на изразување. 

 

Говор на омраза 

 

Како контрадикција и дијаметрално 

спротивен концепт од правото на 

слобода на изразување се појавува 

говорот на омраза. Имено се поставува 

прашањето,која е таа тенка линија т.е 

која е границата кога слободата на 

изразување преминува во говор на 

омраза? Како  и во случајот Handyside 

v. United Kingdom, ЕСЧП потврдува 

дека говор на омраза не претставуваат и 

некои шокирачки идеи.  

 

Говорот на омраза како 

комплексен феномен се јавува во 

повеќе димензии. Најчесто се изразува 

преку јазикот со цел да се деградира, 

дехуманизира, навреди, осуди или да 

поттикне насилство помеѓу определена 

група на луѓе. Меѓутоа тој не се јавува 

само низ јазикот, односно говорот на 

субјектите. Говорот на омраза може да 

се проткае и во уметничките творби, 

песните, фотографиите, научните 

трудови, а во последната деценија и  на 

социјалните мрежи. 

 

За него има многу дефиниции 

кои што во суштина имаат една цел-

потенцирање и сублимирање на 

неговите карактеристики, па така се 

вели дека тој е насочен кон еден 

поединец или група на луѓе коишто 

припаѓаат на определена група со 

намера да се деградира, дискриминира, 

дехуманизира, навреди, осуди, понижи 

или да поттикне насилство, како 

психичко, така и физичко, поради 

нивните заеднички карактеристики. Се 

потпира на предрасуди поради полот, 

расата, религијата, етничката 

припадност, сексуалната ориентација, 

бојата на кожата, вид на попреченост 

или политичката определеност. 

 

Европскиот суд за човекови 

права има богата пракса и низ 

многубројни случаи поврзани со 

говорот на омраза изградил стандарди и 

принципи кои се темелат на заштитата 

на доистоинството и еднаквоста на сите 

луѓе преку примена на тестот на 

балансирање меѓу приватниот и јавниот 

интерес. Во своите пресуди коишто се 

однесуваат на говорот на омраза поаѓа 

од дефиницијата што ја дава во 

Препораката Комитетот на министри на 

Советот на Европа во која се вели дека 

под говор на омраза „треба да се 

подразберат сите форми на изразувања 

кои шират, поттикнуваат, промовираат 

или оправдуваат расна омраза, 

ксенофобија, антисемитизам или други 

форми на омраза заснована на 

нетолеранција, вклучувајки: 

нетолеранција изразена во форма на 

агресивен национализам и 
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етноцентризам, дискриминација и 

непријателство кон малцинства, 

мигранти и лица со имигрантско 

потекло.“31 Така во случајот Gündüz v. 

Turkey судот се повикува на оваа 

дефиниција и се води од неа. 

 

Судот, низ досегашната судска 

практика развил два пристапа кон 

говорот на омраза, со примена на член 

17 од Конвенцијата и со примена на 

член 10 став од Конвенцијата. 

 

Согласно член 17 од ЕКЧП се 

забранува злоупотреба на слободите и 

правата утврдени со Конвенцијата од 

страна на некоја држава, група или 

поединец. Така ЕСЧП во неколку 

пресуди одлучува дека никој не може 

да се повика на правото на слобода на 

изразување со цел да се дискриминира 

и да се нарушуваат идеалите и 

вредностите на демократското 

општество (случајот Refah Partisi 

v.Turkey).32 Исто така, ниту една 

одредба од Конвенцијата не може да се 

смета за основа за негација на 

Холокаустот (случајот Honsik v 

Austria),33 пропагирање расизам 

(случајот Glimmerveen and Hagenbeek v 

Netherlands),34 или поттикнување на 

                                                           
31 Recommendation R (97) 20, на Комитетот на 

министри на Советот на Европа, достапна на: 

https://book.coe.int/en/legal-instruments/7126-pdf-

hate-speech-recommendation-no-r9720.html 
32 Refah Partisi (the Welfare Party) and Others v. 

Turkey, Апликација бр.41340/98, 41342/98, 

41343/98 и 41344/98 од 13 февруари 2003 година 
33

 Honsik against Austria Resolution, Апликација 

бр.25062/94 од 22 април 1998 година 
34 Glimmerveen and Hagenbeek v/the The Netherlands 

(decision of the Commission), Апликација бр.8348/78 

и 8406/78 од 11 октомври 1979 година 

нетолеранција спрема Евреи (случајот 

Pavel Ivanov v. Russia).35 

 

Со член 10 став 2 говорот на 

омраза се разгледува низ призмата на 

ограничувањето на слободата на 

изразување: доколку постои законска 

основаност, доколку има легитимна цел 

и доколку е неопходно во едно 

демократско општество, а во одредени 

случаи се исптиува и дали жалителот 

имал намера да шири говор на омраза 

или сакал само да пренесе информација 

од јавен интерес (пример случајот Leroy 

v. France36 во којшто ЕСЧП утврдува 

дека нема повреда на член 10 од 

Конвенцијата поради тоашто жалителот 

преку неговото дело изразил поддршка 

за сторителите на нападите од 11 

септември, коментирал со одобрување 

на насилство сторено против илјадници 

граѓани и го омаловажил достоинството 

на загинатите). 

 

Иако не постојат стриктно 

определени елементи за препознавање 

на говорот на омраза, како најчести во 

своите пресуди ЕСЧП ги наведува: 

намерата за ширење омраза кон 

определена група; содржината или 

контекстот во кој се јавува конкретниот 

говор и последиците од говорот на 

омраза. Во македонското 

законодавство, говорот на омраза е 

инкриминиран под спефицифични 

услови во Кривичниот законик и како 

друг значаен закон е Законот за 

спречување и заштита од 

дискриминација. 

 

                                                           
35 Pavel Ivanov v. Russia, Апликација 

бр.35222/04 од 20 февруари 2007 година 
36 Апликација бр.36109/03 од 2 октомври 2008 

година 

https://book.coe.int/en/legal-instruments/7126-pdf-hate-speech-recommendation-no-r9720.html
https://book.coe.int/en/legal-instruments/7126-pdf-hate-speech-recommendation-no-r9720.html
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"appno":["41340/98"]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"appno":["41342/98"]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"appno":["41343/98"]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"appno":["41344/98"]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"appno":["25062/94"]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"appno":["35222/04"]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"appno":["36109/03"]}


 
25 

 

Заклучок 

 

Иако целта на овој труд е 

запознавање со основите на правото на 

слобода на изразување и негова 

дистинкција од говорот на омраза, 

неминовно е да се разграничи ,,law on 

paper” од ,,law in action”. Па така и 

покрај усогласеноста на домашните 

закони со стандардите во 

меѓународните документи, во пракса се 

јавуваат проблеми во врска со неговата 

примена и недостасуваат судски и 

вонсудски заштитни механизми. 

Забележано е отсуство на препознавање 

и санкционирање на говорот на омраза 

и неговите сторители, или пак 

институциите коишто треба да ги 

заштитуваат човековите права не се 

независни.37 За прогрес на 

македонското општество потребно е да 

се имплементираат ратификуваните 

меѓународни документи, дел од нив 

елаборирани и во овој труд, како и да се 

следи праксата на Европскиот суд за 

човекови права и да се применува од 

страна на надлежните институции. 

Дополнително во законите треба да се 

даде појасно дефинирање на говорот на 

омраза со цел негово полесно 

препознавање во пракса. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
37 Вакви заклучоци се презентирани и во 

неколку меѓународни извештаи како 

Извештајот на Прибе, Извештајот на 

Европската комисија за напредокот на РМ, 

Извештајот на Фридом Хаус итн. 
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ЕКСПЕРИМЕНТИ СО ЧОВЕЧКИ 

ЕМБРИОНИ: МАГИЧНИ ВЕТУ-

ВАЊА И МОРАЛНА ОПАСНОСТ 

 

Марија Пауноска 

 

„Најтажниот аспект на животот во 

моментов е што науката стекнува 

знаење побрзо од што општеството 

стекнува мудрост“ – Исак Асимов 

 

Вовед 

  

Експериментите со човечки 

ембриони генерираа страстна социјална 

дебата. Голем дел од научната заедница 

верува дека терапиите базирани на 

матичните клетки, кои се добиваат од 

ембриони, еден ден ќе можат да 

лекуваат многу човечки заболувања, 

како што се малигните и невролошките 

заболувања и состојби, дијабетот и 

хроничните кардиоваскуларни болести. 

Меѓутоа, екстрахирањето на матичните 

клетки од ембрионите заради вршење 

на испитувања, вклучува уништување 

на ембрионите кои, пак, доколку се 

имплантираат кај жена, имаат 

потенцијал да станат човечки 

суштества. Ова води кон многу дебати 

за тоа дали и под кои услови 

експериментите со ембрионските 

матични клетки можат да бидат етички 

оправдани.  

 

Дебата за моралниот статус на 

ембрионот 

 

Научните истражувања со 

матичните клетки од човечкиот 

ембрион се тема на многу научни и 

политички дебати. Во рамки на 

дебатата за користењето на ембрионите 

за научно-истражувачки цели, некои не 

гледаат никаква морална дилема во 

однос на потеклото на матичните 

клетки и се подготвени за спроведување 

на какви било ветувачки истражувања. 

Сепак, повеќето го препознаваат 

моралниот проблем и сакаат да покажат 

респект кон ембрионите како 

потенцијални човечки суштества и 

притоа се подготвени на компромис во 

однос на таквите дилеми за да може да 

се оствари ветената магија.  

 

Централна дилема во рамки на 

дебатата за моралниот статус на 

ембрионот е определувањето на 

моментот кога започнува човечкиот 

живот. Во однос на оваа проблематика 

се издвојуваат дијаметрално 

спротивставени становишта. Според 

првиот пристап, кој во литературата е 

познат и како pro-life пристап, 

ембрионот ужива целосен морален 

статус како и секоја друга личност. 

Според него, човечкиот живот 

започнува во моментот на зачнување 

или фертилизација, бидејќи во тој 

момент се создава сосема ново и 

уникатно човечко суштество. 

Претставниците сметаат дека 

генетската уникатност на ембрионот 

како репрезент на човечкиот род е 

доволна, без оглед што во таа фаза на 

развој му недостасуваат способности за 

интеракција, свест, сентименталност – 

вообичаени атрибути на личност или 

ентитет со права. Тие сметаат дека 

ембрионот не смее да биде уништен и 

не смее да биде предмет на 

експерименти.  

 

Од друга страна, според крајно 

спротивставен пристап, уште познат 
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како pro-choice пристап, ембрионот не 

ужива морален статус, бидејќи 

генетската уникатност не е доволна за 

тој да ја има истата вредност и заштита 

како и човечкото суштество. 

Претставниците сметаат дека животот 

започнува во подоцнежна фаза на 

ембриолошкиот развој и оттука, 

бенефитите на општеството се 

позначајни од загриженоста за раниот 

ембрион.  

 

Помеѓу овие два пристапа, се 

издигнува сфаќањето за ограничен или 

пропорционален морален статус на 

ембрионот. Според него, моралниот 

статус добива сè поголемо значење со 

развојот на ембрионот.38 

Претставниците сметаат дека иако 

ембрионот не може да биде изедначен 

со човекот, тој треба да ужива 

определена заштита. Оттука, 

експериментите со човечки ембриони 

треба да бидат дозволени во мера во 

која придонесуваат за развој на науката 

и унапредување на човечкиот живот, 

под определени услови и со прецизни 

ограничувања. Се чини дека ваквиот 

пристап е најприфатлив, бидејќи 

обезбедува рамнотежа помеѓу 

интересот на општеството, од една 

страна и потребата за определена 

заштита на потенцијалното човечко 

суштество, од друга страна. 

Католичката црква има крајно 

негативен став во однос на 

експериментите со човечки ембриони и 

го негува сфаќањето дека животот на 

човекот започнува во моментот на 

зачнување или фертилизација. Со 

Декларацијата од 2003 година таа јасно 

                                                           
38 Види кај Сандра Самарџиќ, „Правни статус In 

vitro ембриона“ (2014) 48 Zbornik Radova 365. 

се спротивставува на користењето на 

ембриони за научни истражувања и тоа 

без оглед дали станува збор за вишок 

ембриони или ембриони креирани за 

експериментални цели, образложувајќи 

дека истражувањата со нив значат 

уништување на човечко суштество и 

тоа не смее да се дозволи.39 И во 

православната традиција универзален 

консензус е дека процесот кон 

автентична човечка личност  започнува 

со зиготот, кој без разлика дали е 

креиран in vivo или in vitro, со „божја 

милост“, на крајот води кон човечка 

личност. Сепак, во однос на употребата 

на веќе креираните матични клетки, се 

истакнува дека треба да се користат 

„само терапевтски, да се обнови 

здравјето и да се превенира 

предвремена смрт“. Од друга страна, 

пак, државите кои се под големо 

влијание на исламот, најчесто 

дозволуваат експерименти со човечки 

ембриони, како резултат на сфаќањето 

на исламската религија дека човечкиот 

живот започнува во подоцнежна фаза 

од биолошкиот развој на ембрионот и 

тој пред првиот триместар од 

бременоста не ужива морален статус.40 

 

Креирање и жртвување на човечки 

ембриони за истражувачки цели 

Во науката, како и во правната 

теорија и пракса, е спорно и прашањето 

дали за експериментите со човечките 

ембриони да се користат само 

ембрионите што се веќе создадени и 

кои парот нема намера да ги користи за 

оплодување на жената или се дозволени 

и  истражувањата со ембриони кои биле 

                                                           
39 LeRoy Walters, „Human Embryonic Stem Cell 

Research: An Intercultural Perspective“ (2004) 14 

Kennedy Inst. Ethics J 3. 
40 Повеќе кај LeRoy Walters, op. cit.  
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креирани само и единствено за 

истражувачки цели. 

 

Во текот на една in vitro 

постапка се создаваат повеќе ембриони 

од она што се очекува да биде 

имплантирано заради постигнување на 

бременост. По успешна in vitro 

постапка која резултира со бременост и 

раѓање на дете, неискористените 

криопрезервирани ембриони можат да 

бидат зачувани за подоцнежна употреба 

или уништени, можат да бидат 

донирани или пациентите можат да се 

определат ембрионите да ги стават на 

располагање за истражувачки цели. Џон 

Харис истакнува дека најважен 

принцип во одбрана на користењето на 

вишокот ембриони за истражувачки 

цели е принципот на избегнување 

штета, според кој подобро е да се има 

корист од нешто, отколку да се дозволи 

тоа да биде уништено. Всушност, 

вишокот ембриони секако ќе бидат 

уништени, бидејќи тие повеќе не се 

потребни во прокреацијата и поразумно 

е тие да се искористат за подобри цели, 

како што се истражувањата и 

терапиите.41 

 

Од друга страна, пак, Деволвер 

истакнува дека: „Штом еднаш ќе го 

прифатиме создавањето и жртвувањето 

на ембриони во корист на неплодните 

парови кои имаат желба за добивање 

дете, ние немаме оправдана причина да 

го осудиме создавањето и жртвувањето 

на ембриони во корист на болните или 

повредените луѓе на кои може да им се 

помогне со терапиите од матични 

                                                           
41 Devolder, К., „Creating and Sacrificing Embryos 

for Stem Cells“ (2005) 31 J. Med. Ethics 366. 

клетки“.42 Оние кои се залагаат да се 

дозволи креирање ембриони за 

истражувачки цели сметаат дека со 

забраната се создава пречка во 

напредокот на науката, поради 

квантитативна и квалитативна 

несоодветност на достапните ембриони, 

бидејќи пациентите најчесто подлежат 

на in vitro постапка поради неплодност 

или генетски болести, а потребите на 

научните истражувања бараат ембриони 

креирани од страна на млади и здрави 

луѓе, доколку навистина целта на 

истражувањето е напредок на науката. 

 

Сепак, експериментите со 

вишокот ембриони кои биле креирани 

во in vitro постапка со цел оплодување 

на жената и создавање на потомство, а 

не биле искористени за таа цел, се 

морално пооправдани. Сметам дека е 

морално и етички неприфатливо 

креирање на ембриони со една и 

единствена цел – да се вршат 

експерименти со нив, бидејќи на тој 

начин човечките ембриони би се 

третирале како инструмент во потрага 

по знаење. Ова би било неконзистентно 

со природата на ембрионот како извор 

на човечки живот или како што 

Деволвер истакнува „преку овој акт 

ембрионот не се третира со соодветен 

респект, како што една форма на 

човечки живот заслужува, бидејќи тој 

на крајот се користи како средство“.43  

 

Компаративен преглед 

 

Во современите законодавства 

нема единствен став во однос на 

можноста да се дозволи 

                                                           
42 Види повеќе кај Devolder К., op. cit., стр. 369. 
43 Ibid, стр. 367. 
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експериментирање со човечките 

ембриони. Многу држави денес сè уште 

се обидуваат да  воспостават принципи 

кои ќе ги водат истражувачите на ова 

сензитивно поле. 

Велика Британија е првата 

држава во која стапува на сила 

законодавство кое ги опфаќа 

експериментите со човечки ембриони. 

Ваквата регулатива  го одбележува 

својот почеток со раѓањето на Луиз 

Браун, првото in vitro бебе. Законот за 

хумана фертилизација и ембриологија 

од 1990 година дозволува истражувања 

со човечки ембриони за остварување на 

таксативно определени цели. Во 2001 

година бил усвоен и Законот за човечко 

репродуктивно клонирање, со кој 

репродуктивното клонирање се 

забранува. Со овој закон е утврдено 

дека ембрион кој е креиран на било кој 

друг начин освен преку in vitro 

фертилизација, не може да биде 

имплантиран кај жена.44 

 Во САД, федералната политика 

ги поддржува сите форми на научни 

истражувања со ембриони, но не ги 

финансира со федерални средства.45 На 

федертивно ниво, пак, голем број 

држави ги имаат забрането сите форми 

на научни истражувања со човечки 

ембриони, дел од државите го 

дозволуваат создавањето на ембриони 

за експериментални цели преку in vitro, 

a го дозволуваат и клонирањето за 

истражувачки цели. Арканзас и 

Вирџинија го имаат забрането 

                                                           
44 Human reproductive cloning act, 2001 United 

Kingdom. 
45 Повеќе за политиката на САД во однос на 

истражувањата со човечки ембриони кај Layla 

Cummings, „Sherley v. Sebelius: A Call to 

Congress to Explicitly Support Medical Research 

on Human Embryonic Stem Cells“ (2010) 12 

N.C.J.L. 77. 

клонирањето, како за репродуктивни, 

така и за истражувачки цели, но 

експлицитно го немаат забрането 

креирањето на ембриони за 

експериментални цели преку ИВФ. Во 

останатите држави, ниту една форма на 

истражувања со ембриони не е 

забранета со закон, што значи доаѓаат 

во предвид експериментите со вишокот 

ембриони, но и оние кои се креирани за 

такви цели, преку ИВФ или клонирање. 

Во соседна Србија пак, Законот 

за лечење на неплодност забранува 

започнување на постапка за 

биомедицински потпомогнато 

оплодување заради создавање на in vitro 

ембриони исклучиво за истражувачки 

цели. Истражувања се дозволени само 

на „рани ембриони кои по својот 

квалитет не одговараат за пренесување 

во телото на жената или за чување, како 

и на оние ембриони кои мора да бидат 

оставени да умрат“.46 

Германија има рестриктивна 

политика во однос на експериментите 

со човечки ембриони. Германското 

право дозволува истражувања само со 

веќе постоечките групи на матични 

клетки кои се увезени во државата. 

Строгото казнено право забранува 

креирање на ембриони за истражувачки 

цели во Германија и забранува 

манипулации на ембриони за било 

каква друга цел, освен за репродукција.  

 

Експерименти со човечки ембриони 

во Законот за биомедицинско 

потпомогнато оплодување 

 

                                                           
46 Член 60 став 3 од Zakon o lecenju neplodnosti 

postupcima biomedicinski potpomognutog 

oplodjenja, 2017. 
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Законот за биомедицинско 

потпомогнато оплодување во нашата 

држава дозволува експерименти со 

човечки ембриони под точно 

определени услови, односно научно-

истражувачката работа со ембриони е 

дозволена доколку истражувањето се 

врши исклучиво со намена за 

подобрување на човечкиот живот. 

Притоа, услов е брачните односно 

вонбрачните партнери од кои потекнува 

ембрионот да дадат согласност во 

писмена форма. Понатаму, потребно е 

одобрение од Државната комисија за 

БПО, по претходно мислење од 

Етичкиот совет.47  

Членот 29 од Законот за БПО 

предвидува забрана за создавање на 

човечки ембриони за истражувачки 

цели во постапка на БПО. Оттука, 

доаѓаме до заклучок дека нашиот закон 

го прифаќа концептот според кој за 

научни истражувања со човечки 

ембриони се користат само оние 

ембриони кои се веќе создадени, а 

парот нема да ги користи за сопствена 

репродукција. Ваквиот концепт е во 

согласност со Конвенцијата за 

човековите права и биомедицина на 

Советот на Европа од 1997 година, која 

Република Македонија ја има 

ратификувано и која предвидува дека 

„создавањето на ембриони со цел тие да 

се користат за истражување е 

забрането“.48  

Сметам дека ваквото правило од 

една страна го изразува 

спротивставувањето за инструментално 

создавање и употреба на човечките 

                                                           
47 Член 37 став 1 и 2 од Законот за 

биомедицинско потпомогнато оплодување, 

2008. 
48 Convention of human rights and biomedicine, 

1997 Council of Europe. 

ембриони. Од друга страна, со ваквото 

правило се изразува утилитарниот став 

дека вишокот ембриони, кои инаку се 

осудени на отфрлање, можат корисно да 

бидат вклучени во производство на 

научни и терапевтски знаења. Само 

доколку политиката на државата е 

насочена кон балансирање на интересот 

на општеството, од една страна, како и 

обезбедување на респект кон 

потенцијалниот човечки живот, од 

друга страна, научните истражувања со 

човечки ембриони би биле морално 

оправдани.  

 

Заклучок 

 

Оправданоста на научните 

истражувања со ембрионски матични 

клетки останува едно од 

најконтроверзните прашања во рамки 

на дебатата за статусот на ембрионот. 

Експериментите со најраните фази од 

човечкиот живот го оддржуваат 

истовремено ветувањето за медицински 

бенефити, од една страна и дилемата за 

уништување на потенцијален човечки 

живот, од друга страна. За остварување 

на бенефитите ќе биде потребно 

појаснување на правниот статус на 

ембрионот и усвојување на јасни 

етички стандарди и водичи за 

експериментирање, за да можат и 

пациентите и професионалците во оваа 

област да се движат низ процедурите на 

новите репродуктивни технологии со 

помалку тешкотии. 
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СПРОТИВНИ ТЕНДЕНЦИИ НА 

ОПШТЕСТВОТО НИЗ ПРИЗМАТА 

НА ПРАВОТО НА АБОРТУС СО 

ПОСЕБЕН ОСВРТ НА ПРАВНАТА 

РЕГУЛАТИВА ВО МАКЕ-

ДОНСКОТО ЗАКОНОДАВСТВО 

Ивана Аспорова 

 

Воведни тези и различни струења и 

трендови во глобалниот општествен 

простор 

Векови наназад, па и денес во 

современото општество, имаме јасно 

спротиставени ставови по определени 

прашања, меѓу нив и некои поврзани со 

репродуктивното здравје и слобода. Во 

минатото, а и денес се судираат 

концепциите на конзервативците и 

либералите. Притоа конзервативците 

настојуваат да ги задржат постоечките 

општествени односи и модели на 

однесување49, како и традиционалните 

вредности, додека либералите се 

поприемчиви и прогресивни, гледајќи 

позитивно на еволутивните промени на 

општеството. 

Во последно време, сведочиме 

на жестока актуелизација на темата 

поврзана со правото на абортус. Право 

кое директно произлегува од 

репродуктивната слобода на жената 

загарантирана во многу меѓународни 

документи и домашни законодавства. 

Конкретно, неодамнешните случувања 

во Полска, каде се направи еден 

невиден преседан, така што за првпат 

во модерната историја, абортусот беше 

прогласен за неуставен, во случај на 

                                                           
49 Д.Мицковиќ. А.Ристов. Семејно Право. 

(Стоби Трејд, 2015 година). 

фетални абнормалности, ја дигнаа 

светската јавност на нозе и покренаа 

многу важни теми и проблематики.  

Несомнено се поставува 

прашањето, како е можно во еден 

глобален простор кој е подложен на 

исти демографски и културни промени, 

иако е присутна национална 

диференцијација да постојат толку 

спротиставени и контрадикторни 

ставови. Во некои земји каде 

преовладуваат конзервативните 

струења, прифатен е ставот дека со 

реализација на правото на абортус на 

жената од една страна, се ускратува 

правото на живот на нероденото бебе и 

истиот се овозможува само во случај на 

исклучителни ситуации. А во оние во 

кои доминантна е либералната 

политика, се верува дека правото на 

абортус е резултат на прогресивните 

вредности со кои се остварува 

репродуктивната слобода на жената, 

или едноставно кажано жената станува 

активен субјект во репродуктивното 

право и слободно одлучува за своето 

тело.  

Ова прашање денес поттикнува 

голем број на дискусии, за кои е мошне 

тешко да се постигне едногласност. Во 

изминатите години, во генералниот 

процес на европска хармонизација на 

законодавствата, се акцентира и ова 

битно прашање и реалната потреба од 

негова хармонизација на европско тло. 

Унификација се разбира не е можна, 

бидејќи разлики на ваква сензитивна 

тема секогаш ќе има. Правото на 

абортус преставува посебен домен на 

правото на национална посебност и 

азил на правниот партикуларизам, 

меѓутоа тенденции и аспирации кон 
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хармонизација несоменено има. И 

покрај различниот културен контекст на 

секоја држава, односно вредностите кои 

се обликувани во секоја држава 

одделно, истите не се пречка за 

хармонизирање, поради тоа што 

постојат религиозни, историски и 

културни корени заеднички за сите 

европски држави, како и идентични 

социјални и демографски промени во 

европските земји. 

Иако се надминати некои 

несовладливи разлики и потешкотии 

генерално во поглед на императивната 

забрана на абортус која денес не е 

присутна, со исклучоци како Полска 

која се приближува до скоро целосна 

забрана на абортусот, клучни разлики 

сè уште постојат. Имено постојат 

држави, каде абортусот е дозволен во 

исклучителни ситуации, во кои до 

бременост дошло како резултат на 

инкриминирачко дејствие, на пример 

силување, инцест или во други случаи 

каде е загрозено здравјето и животот на 

мајката. А има и земји, каде постои 

комплетна либерализација на правото 

на абортус, што единствено зависи од 

волјата на жената. 

Меѓудругото, битно е да се 

напомене и следното. Покрај 

медицинскиот аспект кој е 

најакцентиран, абортусот во себе 

сочинува и морални и етички прашања, 

анализирани токму низ призмата на 

правото на живот на нероденото дете.  

Имајќи ги во предвид овие факти, 

можеме да заклучиме дека истите 

укажуваат на тоа дека ова прашање 

подлежи на строги законски регулации 

во најголемиот број земји. И покрај тоа, 

постојат голем број нејаснотии кај 

стручната, но и пошироката лаичка 

јавност. 

Дали правните регулации на 

абортусот, служат единствено како 

реализија на политичките идеологии на 

партиите кои се на власт? Односно, 

како е можно еден ваков етички 

проблем да зависи од општествените 

прилики и дејствијата на партиските 

моќници, водени од нивната 

идеологија? Во случај на конзервативна 

идеологија, во која мера е оправдано 

ограничувањето на абортусот во 

законска смисла, што несомнено 

предизвикува зголемување на бројот на 

нелегалните абортуси, а со тоа и на 

опасностите по животот и здравјето на 

жената? Од друга страна, дали е етички 

исправно и морално да се негираат сите 

права на нероденото дете, што во 

суштина е во колизија со правото на 

жената на репродуктивна слобода?! Да, 

токму овој термин неродено дете им е 

омилен на организациите кои се против 

абортусот. Треба да се разграничи едно, 

без разлика која страна се застапува. 

Ембрионот или фетусот сè уште не е 

човечко суштество, нешто што е 

докажано од медицински аспект и 

несомнено претставува правен факт. 

Согласно на ова, Универзалната 

декларација за човекови права, изречно 

нагласува дека човековите права 

започнуваат со раѓањето, а не со 

зачнување на детето. Дали е можно овој 

став да се прифати како универзален  и 

да се воостанови неговата 

несоборливост?  

Сите овие прашања укажуваат на 

мултидимензионалноста и 

комплексноста на овој феномен и 
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негово прераснување во прашање од 

суштествен општествен, но и 

политички интерес.  

Правото на абортус, предизвикува 

глобална и комплексна, филозофска, 

етичка, морална и медицинска расправа 

од енормни размери, за која нема 

назнаки дека допрва ќе наиде на 

консензус. 

Правна регулација на абортусот во 

Република Северна Македонија 

Предметната проблематика е 

регулирана со Законот за прекинување 

на бременоста од 2013 година, а која 

дотогаш беше уредена со истоимен 

закон од 1972 година, па сразмерно на 

овој факт, евидентна беше потребата од 

нова регулатива како резултат на 

новонастанатите општествени 

околности. За почеток, најбитно е да се 

каже дека во Република Северна 

Македонија постои либерална 

регулатива, со самото тоа што се 

легитимира во целост правото на 

жената самостојно да одлучува за 

своето тело. Тоа воопшто не значи дека 

е присутна целосната либерализација. 

Имено стручната јавност го застапувала 

ставот дека првобитниот закон од 1972 

година бил доста полиберален во однос 

на подоцнежниот од 2013 година.  

Во полза на утврдување на овој 

став, во прилог се образложени 

претходните законски решенија од 2013 

година, а после тоа и новите законски 

измени со нивно стапување во сила во 

мај 2019, со кои повторно се 

либерализира правото на абортус, 

односно се унапредуваат некои аспекти 

кои се сметале за критични, со кои 

нашето законодавство се приближува 

до модерните тенденции и современи 

европски законодавства. 

Во контекст на поимното 

определување, правото на абортус 

припаѓа на секоја жена за која 

единствено ограничување е таа да е 

полнолетна50 и да поминала најмалку 

една година од прекинувањето на 

претходна бременост, ако таква 

евентуално постои. Притоа предвидено 

е дека абортусот треба да го изврши 

лекар - специјалист во здравствена 

установа, која во својот состав има 

гинеколошко-акушерско одделение и 

располага со соодветна медицинска 

опрема за таа намена, согласно 

прописите за здравствена заштита и со 

добиено одобрение од Министерството 

за здравство за вршење на таа дејност.  

Исто така законот предвидува 

дека пред секоја интервенција треба да 

се достави доказ до надлежните 

институции дека не поминале повеќе од 

10 седмици од зачнувањето, бидејќи во 

спротивно ако жената е во поодмината 

бременост, може да абортира само ако 

за тоа постојат одредени причини 

наведени во законот, во членот 4:  

- Врз основа на медицински индикации 

се утврдува дека бременоста 

претставува опасност по животот или 

ќе доведе до тешко нарушување на 

здравјето на жената за време на 

бременоста, породувањето или по 

породувањето. 

- Врз основа на научни сознанија може 

да се очекува дека детето ќе се роди со 

                                                           
50  Закон за прекинување на бременоста на 

Р.Македонија. (Службен Весник бр.87 од 

17.06.2013 година). 
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тешки душевни или телесни 

недостатоци. 

- До зачнувањето дошло во врска со 

извршување на кривично дело: 

силување, обљуба врз немоќно лице, 

полов напад врз дете, обљуба со 

злоупотреба на положбата и 

родосквернавење . 

- Ако се утврди дека во текот на 

бременоста или по породувањето би 

можело жената да дојде во тешки 

лични, семејни, материјално или други 

прилики што ќе имаат одраз врз 

нејзиното здравје. 

Со донесувањето на Законот во 

2013 година, дошло до усложнување на 

постапката за барање на прекин на 

бременоста до здравствена установа, 

временско пролонгирање на рокот во 

кој здравствената установа одговара по 

спроведеното советување за можните 

предности доколку продолжи со својата 

бременост, или евентуалните последици 

и ризици доколку ја прекине 

бременоста. Потоа, следува период од 

чекање од три дена после извршеното 

советување за да се изврши оваа 

медицинска интервенција, за која 

жената треба да даде согласност по 

добиените информации од 

советувањето. Прекинот на бременост 

не може да се изврши пред истекот на 

рокот од три дена, освен ако станува 

збор за малолетна жена, жена со 

одземена или ограничена деловна 

способност или ако за тоа постои 

оправдана медицинска индикација, што 

докторот мора уредно да го евидентира 

во медицинската документација и 

евиденција. Во законот е утврдено дека 

правото на абортус може го ограничи 

единствено докторот во случај на 

загрозување на здравјето на жената. Во 

тој случај, тој задолжително треба да ја 

упати бремената жена до првостепената 

комисија за одобрување на прекинот на 

бременоста. Ако жената не е задоволна 

со одлуката што ја донела 

првостепената комисија, таа може да се 

обрати до второстепената комисија, кој 

ја формира министерот за здравство на 

државно ниво.  

Со зголемување на ваквите 

процедурални барања, статистички 

беше зголемен бројот на жени кои 

посегнаа по нелегален начин на прекин 

на бременоста, поради што се зголемува 

опасноста за животот и здравјето на 

жените. Непотребните 

административни процедури од овој 

тип и самата усложнетост на 

постапката, што и може да се види од 

законската регулатива, претставуваа 

рестриктивен и репресивен механизам 

во поглед на репродуктивната слобода 

на жената, како и значаен индикатор за 

полова дискриминација. Овие настани 

укажаа на потребата од ревизија на 

дотогашниот закон и поголема 

либерализација на правните норми, 

нешто што беше преточено во 

законските измени од 2019 година. 

Со новите законски измени, беа 

укинати постојните бирократски 

бариери кои го одложуваа 

спроведувањето на постапката за 

прекин на бременоста. Овој закон ја 

зголемува пристапноста на абортусот 

како безбедна процедура и ја става 

потребата на жената на прво место. Се 

укина задолжителното тридневно 

советување како сериозна пречка за 

здравјето на жената, согласно 
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препораките на Светската здравствена 

организација.51 Советувавањето стана 

кратко и непристрасно, со што жената 

ќе добие информации кои се 

објективни, точни и медицински 

оправдани, согласно стандардите на 

СЗО. Жената ќе може да одбие да добие 

каква било информација поврзана со 

абортусот и да бара веднаш да се 

изврши услугата, што е во согласност и 

со Законот за правата на пациентите.  

Понатаму, други важни измени 

се однесуваат и на тоа дека жените не 

треба да докажуваат дека биле силувани 

за да можат да извршат абортус, како и 

да приложуваат податоци за нивниот 

социо-економски статус, нешто што 

било случај дотогаш. Станува доволна 

нејзината лична изјава на волја, со што 

доаѓа до израз еманципираноста на 

женскиот пол. 

Се укинува и Првостепената 

комисија во болниците за одлучување 

за прекин на бременост до дваесет и 

втората гестациска недела, имајќи го во 

предвид фактот што истата претставува 

административна пречка која ѝ 

оневозможува на жената да ја добие 

услугата навреме, особено кога станува 

збор за жени во неповолна социјална 

состојба, жени кои се помалку 

едуцирани или кои се жртви на семејно 

насилство. 

За првпат во македонската 

историја, се воведува можноста за 

прекинување на бременоста до деветaта 

гестациска недела со медикаментозен 

метод и во здравствена установа од 

                                                           
51 World Health Organization. Safe Abortion: 

Technical and Policy Quidance for Health Systems. 

(Second edition). 

примарна здравствена заштита.  

Прекинувањето на бременоста со 

лекови, односно медикаментозниот 

абортус не претставува хируршка 

интервенција. Се прави со помош на 

лекови, препишани од овластен доктор-

гинеколог. На тој начин, наместо 

дотогаш предвидената интервеција во 

здравствена установа, се овозможува 

тоа да биде постигнато во домот на 

жената. Со воведувањето на 

медикаментозниот метод, Република 

Северна Македонија се приближи до 

многу современи законодавства, а 

воедно и до препораките на СЗО, која 

го предвиде овој вид на абортус како 

најбезбеден и најефикасен начин за 

прекин на бременоста. Со оваа новина, 

беа постигнати повеќекратни успеси на 

полето на репродуктивната слобода на 

жената. Од една страна се постигна 

зголемена безбедност при 

спроведување на постапката, а со тоа и 

поголема грижа за репродуктивното 

здравје, а од друга страна ослободеност 

од дотогашните комплексни хируршки 

процедури.  

Во однос на дозволувањето на 

медикаментозниот абортус и во 

примарните здравствени установи, 

матичните гинеколози во Северна 

Македонија ја имаат истата стручна 

подготовка за изведување абортус како 

и болничките гинеколози, па сразмерно 

на тоа, не постои причина абортусот да 

не биде достапен и во примарната 

здравствена заштита до одредена 

недела од бременоста. 

Значајна новина на измените од 

2019 година беше и воведувањето на 

сеопфатно сексуално образование во 

училиштата, како и поголема 
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достапност до контрацептивните 

средства за прекин на непланирана 

бременост.  

Паралелно со законските 

решенија предвидени во овој посебен 

закон lex specialis, нужно е да се 

споменат и некои казнено-правни 

регулации во врска со оваа 

проблематика. 

Во нашето казнено 

законодавство, е инкриминирано само 

противправното прекинување на 

бременоста, што уште еднаш укажува 

на либералниот пристап во регулацијата 

на ова прашање во нашата држава. 

Противправното прекинување на 

бременоста се категоризира во групата 

на кривични дела на уништување на 

идниот живот. 52 Особено важно да се 

нагласи дека дури и во ваков случај, во 

корелација со репродуктивната слобода 

на жената, носител на казненото 

поведение не е таа која се одлучила на 

прекин на бременоста, туку лицата кои 

ја вршат хируршката интервенција, на 

начин спротивен на законот.53 

Законското битие на ова кривично дело 

е исполнето само во случај кога 

хируршката интервенција за прекин на 

бременоста се врши во услови и на 

начин спротивни на законот, односно 

надвор од законски предвидените 

здравствени установи, кои ги 

исполнуваат условите за вршење на 

постапка за прекинување на 

бременоста. 

                                                           
52 Владо Камбовски, Казнено Право-Посебен 

Дел (Прво издание, Правен факултет 

“Јустинијан Први”, Скопје). 
53 Кривичен Законик, Член 129 став 1. (Службен 

весник на Република Македонија 37/96). 

Заклучок 

Да резимираме, во овој научен 

труд најпрво беше прикажана 

моменталната општествена состојба и 

реакција на правото на абортус, како и 

националната диференцираност во 

поглед на предлагање на решенија, по 

што беше детално разработена 

законската регулатива на подрачјето на 

Република Северна Македонија, заедно 

со аргументи и придобивки од истата. 

Неизбежно беше да се спомене и 

аргументира огромната реактуелизација 

на овој концепт, за кој постојат толку 

поделени сфаќања. 

Според релевантните 

истражувања на Светската здравствена 

организација, во периодот од 2015 до 

2019 година годишно се извршуваат 

околу 73 милиони абортуси, од кои 45 

проценти не се безбедни, што укажува 

впрочем и на сериозноста на 

ситуацијата во која се наоѓаме 

проследена со високи стапки на 

смртност при извршување на 

нелегалните абортуси. Основниот 

стремеж и цел на националните 

законодавства и меѓународната сцена 

треба да биде токму намалувањето на 

стапките на морбидитет кај жените, 

преку превземање мерки за истото. 

Досегашната практика сведочи 

дека ограничувањето и рестриктивниот 

пристап кај државниот врв во 

регулирањето на правото на абортус, не 

ги намалува нелегалните и небезбедни 

начини, кои се најголем фактор на 

загрозување на животот на жената.  

Исходот е неминовен, без 

разлика која идеологија ја застапуваме, 
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дали сме приврзаници на правото на 

абортус или не, фактите се факти. 

Односно, рестриктивната правна рамка 

нема да ја спречи одлуката на жената да 

посегне кон овој потег, но она што е 

должност на државата во овој случај е 

да обезби здравствено прифатливи 

услови и општествена и 

институционална поддршка, сè со цел 

да се заштити репродуктивното здравје 

и слобода на жената како универзално 

прифатена вредност.  

Покрај соодветната 

либерализација, постојат и други 

соодветни алтернативни решенија во 

оваа насока кои би биле стимулативно 

поадекватни за рестриктивните 

законодавства. Имено, со цел навреме 

да се превенира несаканата бременост и 

да не настануваат ситуации во кои 

треба да се бира помеѓу 

репродуктивната слобода на жената и 

раѓање на зачнатиот плод, потребно е 

да се воведе сеопфатно сексуално 

образование во образовните установи, 

зголемен пристап до контрацептивни 

средства и едукација за истите, и 

последно, но не помалку важно, 

зголемена свест кај целокупното 

население за сензитивноста на оваа 

важна општествена тема. 

Абортусот е само една алка во 

кругот на теми кои сосема неоправдано 

се сметаат за табу во нашето општество. 

Само со ревитализација и спречување 

на општествено-неоправданата  

стигматиза-ција на овие витални 

прашања, може да живееме во 

рамноправно и цврсто, но пред сè, 

здраво општество, ослободено од 

секаков вид дискриминација, а со 

цврсто вкоренети духовни, морални и 

цивилизациски вредности. Општество, 

во кое постои неотповикливо право на 

сите единки слободно да одлучуваат за 

својот живот, здравје и физички 

интегритет. 
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ПРАКТИЧНА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА 

НА РЕСТОРАТИВНАТА ПРАВДА И 

АСПЕКТИТЕ ВО КОНТЕКСТ НА 

НАПРЕДОКОТ ВО СЕГМЕНТОТ 

НА ДЕТСКОТО ПРЕСТАП-

НИШТВО 

м-р Васко Рубаноски 

 

Апстракт 

Законот за правда на децата се 

фокусира врз имплементација на 

неконвенционалните облици на 

постапка, применувајќи ги 

флексибилните модели на договор 

помеѓу жртвата и сторителот со 

примена на одредени процесни облици. 

Во тој контекст се промовира т.н. модел 

на Ресторативна правда. Во законските 

решенија апострофиран е диверзиониот 

модел за одбегнување на казнената 

постапка и избегнување криминално 

досие за деца кои не се полнолетни. Во 

законската практика постои поинаква 

интерпретација за ресторативната 

правда, оценувајќи ја како избегнување 

на кривична одговорност, без притоа да 

се анализираат некои детали од 

кривичната одговорност. Целта на овој 

труд е да ја дефинира ресторативната 

правда и ресторативната постапка во 

функција на  Законот за правда на 

децата. Во аналитичките согледувања 

од сегментот, акцент ќе биде ставен на 

теоретската и практична афирмација во 

казнено правниот систем. 

 

 

 

Вовед 

Казнено правната регулатива го 

генерира специфичниот аспект кон 

сторителите на кривичните дела. Во таа 

насока се прави дистинкција дали 

сторителите се деца или возрасни. 

Регулативата се оправдува со анализите 

на психофизичкиот, емоционалниот и 

когнитивниот развој на детето во 

корелација со возраста и зрелоста. 

Како заклучок од истражувањата 

во практиката, произлегува фактот што 

ресторативната правда е одговор на 

критичката реакција кон кривичното 

постапување.54Ресторативниот модел 

прерасна во значајна алтернатива55како 

одговор на криминалното однесување 

помеѓу детето и жртвата. Доколку двете 

страни се деца во правниот процес се 

вклучуваат и нивните родители. 

Ресторативноста претставува 

флексибилно реагирање во рамките на 

цврсто определените принципи за 

инволвираност на засегнатите субјекти 

и нивно активно учество во процесот на 

изнаоѓање компромисно решение. 

Ресторативната правда ги опфаќа 

интересите на жртвата и бенефитот на 

детето. Изрекувањето на строги казни 

                                                           
54 Johnstone, G. (2002) Restorative Justice – ideas, 

values, debates. Devon: Willan Publisher, стр.1. 
55 Според одредени автори, ресторативната 

правда не претставува алтернатива на 

кривичната постапка туку истата е кохерентна и 

компатибилна на кривичната постапка и нужно 

е во самата кривична постапка да се 

имплементира што е можно повеќе 

ресторативност. Така и Ćopić, S (2010): 

“Restorativna Pravda I krivićnopravni system”, 

doktorska disertacija, Pravni fakultet Univerziteta u 

Niśu 2010, 15. 
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не е во корелација со конфликтот или 

судирот меѓу сторителот и жртвата.56 

Ресторативната правда ја 

карактеризираат три основни 

постулати: 

Прв постулат: Кривичното дело не 

треба да се сфати како повреда на 

правната норма и делото кое ја засега 

државата. 

Втор постулат: Генералната цел на 

кривично-правниот систем треба да 

биде помирувањето на двете засегнати 

страни.  

Третиот постулат е најважен. Се 

однесува на сегментот од  кривично-

правниот систем и има перспективна 

насока. Ресторативната правда во себе 

содржи филозофија која води од 

казнување кон помирување, од одмазда 

против сторителот кон грижа за 

жртвите, од оттуѓување и изолација до 

поддршка на сторителот. 

 

Развој на ресторативната правда 

Ресторативната правда како 

концепт на казненото законодавство се 

истражува од седумдесетите години на 

минатиот век. Еминентни автори57 

традиционалниот концепт на 

ресторативна правда го лоцираат во 

традицијата, обичаите и религијата, 

всушност кога немало разлика меѓу 

кривичните дела од една страна и 

конфликтите од друга страна. Фактички 

                                                           
56 Ibidem. 
57 Ćopić, S. (2010), op.cit., 29. ; Gavrielides, T. 

(2005) “Some Meta-Theoretical Questions for 

restorative Justice”, Ratio Juris: Vol.18: br.1: 

str:84-106. 

рестортативната правда претставува 

синтагма за традиционален концепт во 

законодавството.58Нејзини синтаксички 

синоними се реституција, компензација, 

порамнување, посредување. Синтагмата 

ресторативна правда за првпат ја 

употребил Albert Eglash во 1977 

година.59 Во стручниот труд направил 

детална интерпретација на трите видови 

кривично-правни системи: 

ретрибутивна правда која се темели на 

системот на репресија односно 

казнување, дистрибутивна правда која 

се темели на терапевтски третман на 

сторителите и ресторативната правда 

која се темели на реституција или 

отстранување на штетата направена со 

кривичното дело.60  

Во практиката ресторативната 

правда ги систематизира програмите, 

кои се базираат на ресторативниот 

процес во функција на остварување на 

ресторативните цели. Практично, 

ресторативниот процес ги вклучува 

заинтересираните страни – жртви 

сторители и членови на локалнта 

заедница во решавање на спорот за 

стореното кривично дело и изнаоѓање 

адекватно решение. Ресторативната цел 

подразбира постигнување договор како 

резултат на ресторативниот процес, 

вклучувајќи надоместок на штета, 

општокорисна работа и други 

адекватни програми, кои ќе овозможат 

                                                           
58 Friday, P. (2003) “Restorative Justice: The 

impact on Crime”, Stellenbosch, South Africa, 

стр.1 
59 Van Ness, D.W., Strong, K.H. (2002) Restoring 

Justice. Cincinnati, OH: Anderson Publishing Co. 

стр.27; 
60 Ćopić, S. (2007): Pojam I Osnovni principi 

restorativne pravde, TEMIDA, ISSN: 1450-6637, 

DOI: 10.2298/TEMI0701025C, СТР.25-35; Ćopić, 

S. (2010), op.cit., 19. 



 
40 

 

ресоцијализација на жртвите и нивна 

реинтеграција во општеството. 

Ресторативната правда опфаќа четири 

фундаментални принципи:61 

 Принцип на персоналитет 

(кривичното дело се сфаќа како 

повреда на човекот и 

меѓучовечките односи); 

 Принцип на поправање на 

штетата настаната како резултат 

на кривичното дело; 

 Принцип на партиципација 

односно учество во постапката; 

 Принцип на реинтеграција и 

активно вклучување во 

општествената заедница, а не  

маргинализирање. 

Ресторативната правда во правното 

законодавство е регулирана од страна 

на неколку важечки меѓународни 

документи. Конвенцијата на ООН за 

Правата на детето од 1989, Резолуцијата 

2012 и дополнителниот анекс62 за 

основните принципи за ресторативната 

правда во кривичните предмети, 

Резолуцијата на економскиот и 

социјалниот совет на ООН од 1997, 

Препораки за социјалната реакција за 

детско престапништво на Советот на 

                                                           
61 Van Ness, D.W., Strong, K.H. (2002) Restoring 

Justice. Cincinnati, OH: Anderson Publishing Co.: 

Zehr, H. (2002) The Little Book of Restorative 

Justice. Good Books, Intercourse, PA, USA; Zehr, 

H., Mika, H. (1997) “Fundamental Concepts of 

Restorative Justice”, Contemporary Justice 

Review, Vol.1, br.1:str.47-56. 
62 Економски и Социјален Совет – Резолуција 

2002/12, Основни принципи за употреба на 

програмите за ресторативна правда за кривични 

предмети (ECOSOC  Resolution 2002/12, Basic 

principles on the use of restorative justice 

programmes in criminal matters) Бужаровска-

Лажетиќ, Г., Нанев, Л. Кошевалиска, О. (2012): 

Меѓународни документи за малолетничка 

правда, СППМД, стр.348. 

Европа од 1987 година од страна на 

Комитетот на министри. 

Ресторативната правда го 

претставува ресторативниот процес63и 

ресторативните цели со цел да се 

оствари ресторативен ефект или 

резултат. Ресторативните процеси 

вклучуваат медијација или помирување. 

Ресторативниот резултат го отсликува 

договорот, кој е постигнат како 

резултат на самиот ресторативен 

процес. Ресторативните резултати 

вклучуваат програми од типот на 

репарација, реституција или 

општокорисна работа со цел 

задоволување на индивидуалните и 

колективните потреби и одговорности 

на странките и постигнување 

реинтеграција на жртвата и 

прекршителот. Најважната интенција во 

ресторативното постапување е да ги 

насочи силите кон изнаоѓање на 

заедничко решение, како реакција на 

стореното кривично дело.  

Ресторативната правда се дели на две 

групи:64 

 Процес на медијација во рамките 

на широки панел дискусии за 

надминување на проблемите во 

семејството и креирање 

програми за превенција на 

криминалитетот. 

 Процес на реституција со 

програми за поддршка на 

                                                           
63 Согласно Recommendation Rec (2000) 20 on 

the role of early psychosocial intervention in the 

prevention of criminally, 06.10.2000 
64 David O’ Mahony/Jonathan Doak, Restorative 

Justice and Youth Justice: Bringing Theory and 

Practice Closet Together in Europe, Reforming 

Juvenile Justice, (eds. Junger – Tas/Dünkel), 

Springer, 2008, стр.165-182. 
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жртвите и третман на 

сторителите. 

Ресторативна правда кон децата во 

Северна Македонија 

Голем напредок во третманот на 

децата во ризик е воведување на 

постапката на мерки за помош и 

заштита, уредени со Законот за правда 

на децата. Мерките за помош и заштита 

се израз на грижата на заедницата и 

институциите за обезбедување 

благосостојба на децата согласно 

Препораките на Советот на Европа.65  

Мерките за помош и заштита на 

правата на децата се утврдени со 

посебни уредби во делот на  

образование, здравствена  и социјална 

заштита при Министерството за труд и 

социјална политика, каде што се 

нотирани клучните мерки за помош и 

заштита на децата.66Постапката за 

имплементација на законските уредби, 

ја започнува Центарот за социјални 

работи. Во Центарот се формираат 

специјализирани одделенија или 

стручни тимови за деца,  чии членови се 

должни да присуствуваат на 

специјализирани обуки за детско 

престапништво.67По заведувањето во 

регистарот, согласно востановените 

стандарди за раководење со 

                                                           
65 Бужаровска – Лажетиќ, Г. (2011): 

Овластувањата на центрите за социјална работа 

и на јавниот обвинител во малолетничка 

правда, Трет Загребско – Скопски правен 

колоквиум, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 

Vol.61 No.2 Ožujak 2011, стр.441-468. 
66 Шифрарникот на мерки на помош и заштита 

како Прилог кон Правилникот за формата и 

содржината и ризик, Сл. Весник на РМ, 

бр.24/2008, стр.24-31. 
67 Член 32 од Закон за правда за децата, 

Службен весник на РМ, бр.148 од 29.10.2013 

година 

предметот,68дејствијата ги презема 

одговорно лице - стручен работник. Тој 

формира досие, закажува средба со 

тимот и определува степен на ризик. 

Првото дејствие што го презема 

одговорното лице е повикување на 

разговор на детето во ризик и неговите 

родители односно старатели. 

Разговорот се спроведува во период не 

подолг од 36 часа од приемот на 

известувањето. Разговорот го води 

претставник на стручниот тим во 

состав: педагог, психолог, социјален 

работник и дипломиран правник. 

Ресторативните карактеристики во 

постапката за применување мерки на 

помош и заштита се согледуваат и во 

грижата на оштетениот во постапките 

во Центарот за социјални работи. 

Постапката, мерка на помош и заштита 

овозможува обештетување на 

оштетениот во случај кога дејствието е 

определено како кривично дело или 

прекршок. Детето во ризик прибавило 

имотна корист или предизвикало штета. 

ЦСР има задача да посредува меѓу 

детето во ризик и неговите родители од 

една страна и оштетениот од друга 

страна. Доколку оштетениот е дете, ќе 

бидат вклучени и неговите родители.  

Постапката на посредување трае 

најдолго 30 дена од денот кога 

стручниот тим на ЦСР ќе донесе одлука 

за поведување на постапка за 

посредување. Главната цел на оваа 

постапка е помирување и ветување дека 

нема да се повтори делото и 

надоместување на предизвиканата 

штета. Смислата на оваа постапка е да 

                                                           
68 Стандарди и процедури за постапување на 

Центрите за социјална работа, ЈУ Завод за 

социјални дејности, УНИЦЕФ, Скопје, 2014. 
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се направи обид за изнаоѓање 

прифатливо взаемно решение меѓу 

детето и неговите родители и 

оштетениот. Законот за правда на 

децата не предвидува обврска 

оштетениот да биде обештетен, туку 

само нуди можност. Дали ќе се 

постигне некаков договор меѓу 

странките и дали тој ќе гласи на 

помирување, ветување или определен 

износ зависи од волјата и подготвеноста 

на страните меѓу кои посредува ЦСР. За 

постигнатиот договор се составува 

спогодба со значење на вонсудско 

порамнување. Ако посредувањето има 

неуспех, оштетениот во рок од 30 дена 

може да поднесе предлог за поведување 

на постапка за конфискација на имот и 

имотна корист од лицето врз кое е 

пренесен имотот или да поднесе имотно 

– правно барање за надоместок на 

штета. Ваквото решение укажува на 

грижата на законодавецот за 

оштетениот и во случај кога не се води 

судска постапка. 

Диверзионото постапување како 

функционална мерка за одвраќање е 

насочено кон откривање на причините 

за недозволеното однесување. 

Интенцијата е детето да сфати што 

сторило и какви последици 

предизвикало, а не да се утврди вина за 

стореното казнено дело. Овие аспекти 

се во доменот на Јавното 

обвинителство. Постапката за примена 

на мерки на одвраќање ја 

карактеризираат специјалната 

превенција и нагласената 

индивидуализација. Реакцијата е 

насочена кон воспитување, 

превоспитување, ресоцијализација, а не 

санкционирање и казнување за 

сторениот прекршок. 

Надлежниот јавен обвинител има 

задача да поведе постапка пред 

судот.69Условно да го одложи 

поведувањето на постапката за време од 

6 месеци. Да не поведе постапка 

доколку е постигната спогодба меѓу 

детето, неговото семејство и 

оштетениот.  

Проширените надлежности на 

јавниот обвинител во рамките на 

Законот за правда на детето се 

согледуваат и преку неговото 

овластување да не поведе судска 

постапка кон дете иако постојат докази. 

Ваквата одлука, јавниот обвинител ја 

носи во рок од 30 дена од приемот на 

известувањето. Со оваа одредба од 

Законот за правда за децата (чл.76) се 

проширува опфатот на примена на 

начелото на сеопфаност, која 

подразбира проценка на природата на 

кривичното дело, околностите под кои е 

направено и  минатото на детето. За таа 

цел јавниот обвинител службено бара 

известување од родителите или од 

установата каде што е згрижено детето. 

Потоа има задача да ги повика во 

Јавното обвинителство и да побара 

мислење од ЦСР заради примена на 

начелото на сеопфатност. Доколку 

јавниот обвинител одлучи да не поведе 

судска постапка кон детето, 

обвинителот има обврска да го извести 

оштетениот за донесената одлука со 

                                                           
69 Ова јавниот обвинител го има во случај кога 

постојат докази дека детето го сторило 

кривичното дело, доколку смета дека не би 

било целесообразно да се води постапка со 

оглед на природата на дејствието што со закон е 

предвидено како кривично дело и на 

околностите под кои е сторено, на поранешниот 

живот на детето и на неговите лични својства, 

како и кога извршувањето на казната или на 

воспитната мерка е во тек, чл.75 ст.1 т.1 од 

Закон за правда за децата. 
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нотирање на причините. Во рок од 8 

дена, оштетениот има право да бара 

конечна одлука. 

Договорната правда од Законот за 

правда за децата70се изразува преку 

постапката за признавање на 

одговорност и спогодба за висината на 

казната.71Кога се исполнети условите за 

казнување на дете во ризик над 14 

години, јавниот обвинител може да му 

предложи на детето, неговиот бранител 

или родителите да се спроведе посебна 

постапка за признавање на 

одговорноста и спогодба за висината на 

казната. Јавниот обвинител во функција 

на неговите надлежности должен е од 

ЦСР да прибере извештаи и други 

документи за личноста на детето и да 

обезбеди согласност од оштетениот. 

Ако при процесот на спогодување се 

постигне согласност, се составува 

спогодба потпишана од сите учесници. 

Јавниот обвинител ја доставува 

спогодбата до Советот за деца, кој носи 

пресуда со која ќе се изрече 

предложената санкција, против која не е 

дозволена жалба. Ако судот не ја 

прифати спогодбата, предметот се враќа 

на дообработка кај јавниот обвинител. 

Како посебен метод за посредување 

и помирување на жртвата и сторителот 

на кривично дело, претставува 

медијацијата.72Медијацијата има за цел 

                                                           
70 Член 108 од Закон за правда за децата, 

Службен весник на РМ, бр.148 од 29.10.2013. 
71 Бужаровска – Лажетиќ, Г., Мисоски, Б., 

(2009): Спогодување и медијација. МРКК, бр.2, 

стр.215-260. 
72 Клучна улога во прифаќањето на различни 

облици на спогодување, во еден дел, се должи 

на прифаќањето на Препораката бр. Р(87) 18 на 

Комитетот на министри на Советот на Европа 

за поедноставување на казнената правда која 

изречно ја препорачува постапката за 

да ги нагласи интересите на странките 

во разрешувањето на конфликтот 

наспроти интересите на 

државата.73Медијацијата е применлива 

за дела за кои е предвидена казна затвор 

до 5 години, пред отпочнување на 

судска постапка, а по предлог на 

јавниот обвинител.  

Суштинската цел на медијацијата 

кај децата е воспоставување непосреден 

дијалог, а не санкција. Целта е кај 

детето да се потикне чувството на 

емпатија кон жртвата, да се согледа 

ситуацијата од друг аспект и да се 

утврдат причините за таквата постапка. 

При медијацијата важно е детето да ја 

сфати суштината на вината, да 

почувствува одговорност и грижа на 

совест заради сторениот чин. Во текот 

на медијацијата се охрабрува жртвата, 

активно да учествува во дијалогот со 

цел да ги искаже сопствените стравови 

и страдања и да се нагласи 

одговорноста на сторителот. 

Медијацијата се развива и како 

солуција за сторителите на полесни 

кривични дела да поминат низ процесот 

на соочување со жртвата и обид за 

помилување. Медијацијата овозможува 

да се воспостави рамнотежа во 

односите меѓу странките во спорот. Таа 

може да се спроведе по пријава за 

                                                                                    
спогодување со цел за забрзување на 

постапувањето – кога обвинителот ја признава 

вината не треба да биде во неизвеност за 

санкцијата што следува. Recommendation No. R 

(87) 18 concerning the simplification of criminal 

justice, adopted by the Committee of Ministers on 

17 September 1987 at the 410th meeting of 

Ministers Depities; 
73 Бужаровска, Г. (2010): Овластувањата на 

центрите за социјална работа и на јавниот 

обвинител во малолетничка правда, UDK 

316.346.3-053.6 Pregledni znanstveni rad, Zbornik 

PFZ, 61 (2) 441-468 (2011), стр.461. 
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кривично дело,74за кое е предвидена 

казна затвор до 5 години. Услов за 

почеток на постапката е писмена 

согласност од инволвираните страни – 

детето, неговиот законски застапник, 

бранителот и оштетениот. Согласноста 

за медијација се дава во писмена форма 

до јавниот обвинител или до Судот за 

деца во рок од 3 дена. Доколку се 

постигне потребна согласност, страните 

спогодбено определуваат медијатор од 

листата  медијатори во надлежниот суд 

за деца. Рокот за постигнување на ова 

решение е 3 дена од доставената 

писмена согласност. За постигнатиот 

избор се известуваат јавниот обвинител 

односно Судот за деца. Штом се избере 

медијатор, започнува постапката на 

медијација. Медијаторот е должен да ги 

запознае страните со принципите, 

правилата и трошоците на постапката. 

Доколку медијаторот оцени дека 

постигнатата спогодба е незаконска или 

нефункционална за извршување, ја 

стопира медијацијата.75  

Процесот на медијација завршува:  

 Со потпишување писмена 

спогодба, 

 Со писмена изјава на 

медијаторот, 

 Со истек на рокот од 45 дена, 

 Со изјава на страните, кои се 

откажуваат од медијацијата. 

                                                           
74 Упатување на медијација е исклучено за 

дејствија што со закон се предвидени како 

кривични дела против половиот морал и 

половата слобода и родово заосновани облици 

на насилство врз женски лица, чие што  

решение е предвидено во ратификуваните 

меѓународни договори од оваа област. 
75 Бужаровска, Г. Нанев, Л., Кошевалиска О. 

(2015): Казнената постапка спрема деца во 

ризик во судир со законот, Правен факултет 

Јустинијан I, УКИМ, стр.225-240. 

 Откако ќе се постигне писмена 

спогодба, таа се упатува до надлежен 

орган. Потпишаната писмена спогодба 

е потврдена со решение во кое се 

констатира дека постапката е запрена. 

Во случај кога јавниот обвинител, 

односно Судот нема да ја прифати 

спогодбата и кога ќе оцени дека не се 

исполнети законските услови за 

медијација, постапката продолжува 

каде што е прекината. 

За кривично одговорно дете над 16 

годишна возраст може да му се изречат 

други алтернативни мерки со негова 

претходна согласност.76  

Условна осуда  да му се извини 

лично на оштетеното лице и да ја 

поправи или надомести штетата 

предизвикана со стореното дејство.77 

Условно прекинување на 

кривичната постапка ако детето изрази 

грижа на совест за извршеното дело и 

ако ја надомести штетата, под 

единствен услов детето да не направи 

друго кривично дело.78 

Општокорисна работа во траење од 5 до 

100 часа како воспитна мерка врз 

личноста на детето и неговото 

поведение. 

 

 

 

 

                                                           
76 Член. 67 од Закон за правда за децата, 

Службен весник на РМ, бр.148 од 29.10.2013 
77 Член 44 ст.2 од Закон за правда за децата, 

Службен весник на РМ, бр.148 од 29.10.2013 
78 Член 63 од Закон за правда за децата, 

Службен весник на РМ, бр.148 од 29.10.2013 
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Заклучок 

Ресторативната правда овозможи 

силен напредок на полето на детското 

престапништво и рецивидизмот. 

Применливоста на ресторативната 

правда ја зголемува свеста за 

одговорната улога на личноста во 

општеството во однос на превенирање 

на криминалот. По пат на 

ресторативноста се доаѓа до 

конструктивни наспроти репресивни 

решенија. Силна страна на оваа правда 

е активното вклучување на страните во 

медијација. Ресторативниот приод се 

фокусира на интересите во иднината, а 

не на интересите од минатото. Се 

подобрува социјалната компонента кај 

детето со ресоцијализација, а кај 

жртвата се надминува чувството на 

страв и несигурност од идни кривични 

дела. Медијацијата ги нагласува 

легитимните интереси на жртвата и ја 

зголемува свеста за важноста на 

поединецот и општествената заедница. 

Медијацијата ги има сите 

карактеристики на договорна правда. 
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ПОСЕБНИ ОБЛИЦИ НА 

ПОСТАПУВАЊЕ СПРЕМА ДЕЦА 

СПОРЕД ЗАКОНОТ ЗА ПРАВДА НА 

ДЕЦАТА 

м-р Гоце Биковски 

                                                                                               

Вовед 

Современиот малолетнички 

правен систем, неговата ефикасност, 

улогата на лицата задолжени за 

спроведување на малолетничката 

правда, како и новиот алтернативен 

начин на решавање на случај кога 

малолетник доаѓа во судир со законот, 

произлегуваат од меѓународните 

документи, при што нашето 

законодавство во целост е поставено 

врз основа на меѓународните стандарди 

и правила, особено оние кои се 

донесени од страна на Обединетите 

Нации. 

Законот за правда за децата79 

предвидува одредени видови на 

постапувања кои зависат од возраста на 

детето, тежината на кривичното дело, 

подготвеноста за обештетување, 

доказите со кои располага јавниот 

обвинител, согласноста од оштетениот, 

како и од согласноста на детето, 

неговиот бранител и неговите родители. 

Некои од пропишаните постапувања 

овозможуваат поедноставено 

постапување па овозможуваат 

изрекување на санкција без одржување 

подготвителна постапка, санкција врз 

основа на признавање на одговорност и 

спогодување за висината на казната. 

                                                           
79 Закон за правда за децата (Објавено во СЛ. 

Весник на РМ, бр.148 од 29.10.2013 година) 

Со цел да се добие јасна 

претстава за специфичностите и 

ингеренциите на одделните органи 

вклучени во системот на правдата за 

децата, постапувањата се поделени 

според органот што дава иницијатива за 

нивно отпочнување.Па така во овој 

труд подетално ќе ги разработиме 

начините на отпочнување или 

иницирање на постапката од страна на 

Центарот за социјални работи и јавниот 

обвинител како субјекти во кривичната 

постапка спрема деца. 

Постапки по иницијатива на 

Центарот за социјални работи 

Постапките што ги иницира ЦСР 

се: применување на мерки на помош и 

заштита и обештетување во ЦСР. 

Применување мерки на помош и 

заштита 

Мерките на помош и заштита се 

израз на грижата на заедницата и 

институциите за обезбедување 

благосостојба на децата, што е во 

согласност и со Препораката Р(87)20 на 

Советот на Европа за социјалната 

реакција на детското престапништво 

која бара постапувањето да се одвива во 

природната средина на детето, ги 

протежира вонинституционалните 

методи на работа со активно 

вклучување на сите засегнати субјекти. 

Воедно, се почитува и препораката, 

реакцијата секогаш да ја следи зрелоста 

на малолетникот и неговата способност 

да го сфати стореното, наместо да се 

поаѓа само од неговата возраст која не 

секогаш ги задоволува и критериумите 

на зрелост. 
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Постапката за определување 

мерки на помош и заштита ги 

оправдуваат сознанијата дека детето е 

субјект врз кој може да се делува заради 

развивање позитивни особини, навики, 

сфаќања и изградба на правилен систем 

на вредности и покрај лошите примери 

и негативната идентификација на кои 

може да биде изложен од своите 

врсници, семејството во поширока 

смисла или лица од неговото 

опкружување. Со мерките на помош и 

заштита не се навлегува во слободата на 

движење на детето, а сепак се влијае 

воспитно за да се спречат причините 

поради кои детето е во ризик, односно 

причините кои негативно влијаат врз 

правилниот развој на неговата личност. 

Основната улога на мерките на 

помош и заштита е превентивна, кога се 

применуваат кај децата во ризик80, 

преку интервентно и навремено 

делување на сите субјекти во системот 

за правда на децата. 

Оваа постапка се темели врз следниве 

два законски определени основни 

принципи:81 

                                                           
80 Дете во ризик е секое дете кое наполнило 

седум, а не наполнило 18 години со телесна 

попреченост или пречки во менталниот развој, 

жртва на насилство, воспитно и солцијално 

запуштено, кое се наоѓа во таква состојба во 

која е отежнато или е оневозможено 

остварувањето на воспитната функција на 

родителите односно старателите кое не е 

вклучено во системот на образованието и 

воспитувањето, вовлечено во питачење, 

скитање или проституција, кое употребува 

дроги и други психотропни супстанции и 

прекурзори или алкохол, а кое поради ваквите 

состојби е или може да дојде во допир со закон 

како жртва или како сведок на дејствие кое со 

закон е предвидено како прекршок или дејствие 

кое со закон е предвидено како кривично дело. 
81Лажетич Бужаровска Г, Нанев Л, и 

Кошевалиска О, Кривично постапување спрема 

a) Во секоја постапка при 

неформалното постапување 

соодветно како во судска 

постапка, на децата им се 

гарантираат сите основни и 

посебни права согласно 

Конвенцијата за правата на 

детето82 и другите меѓународни 

акти или договори во сите фази 

на постапувањето. 

b) Постапувањето, определувањето 

и примената на мерките мора да 

одговараат на најдобриот 

интерес на детето, земајќи ги во 

предвид карактеристиките на 

неговата личност, степенот на 

зрелост и способност да се сфати 

значењето на стореното, 

семејните и економските 

прилики во кои детето живее, 

тежината на инкриминирачкото 

дејствие, како и последиците 

што од него настанале. 

Мерките на помош и заштита може 

да се применат само кога ЦСР ќе оцени 

дека состојбата на ризик се одразува врз 

развојот на личноста на детето и 

неговото правилно воспитување и може 

да влијае тоа во иднина да врши 

кривични дела или прекршоци. 

Во видовите мерки на помош и заштита 

спаѓаат:83 

                                                                                    
децата во ризик и во судир со законот (Правен 

Факултет ,,Јустинијан Први” - Скопје 2015) 200 
82 Конвенција за правата на детето Усвоена од 

страна на Генералното собрание на О.Н. со 

резолуција 44/25, од 20 ноември 1989. Стапила 

во сила на 2 септември 1990, согласно со членот 

49 
83 Лажетич Бужаровска Г, Нанев Л, и 

Кошевалиска О, Кривично постапување спрема 

децата во ризик и во судир со законот (Правен 

Факултет ,,Јустинијан Први” - Скопје 2015) 202 
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a) Од Законот за социјална заштита 

(социјална превенција, 

вонинституционална заштита, 

теренска работа, обезбедување 

лична документација, дневно и 

привремено згрижување како 

помош на поединец и семејство 

и упатување во соодветен дневен 

центар, институционална 

заштита, сместување во установа 

за социјална заштита, право на 

социјална помош). 

b) Од Законот за семејство 

(склучување брак, засновање 

односи меѓу родители и деца, 

надзор над родителско право, 

нарушени односи и насилство во 

бракот и семејството, 

посвојување, старателство, 

издржување, постапка во брачни 

спорови). 

c) Од Законот за правда на децата 

(постапување со дете и 

малолетник во ризик, давање 

согласност за малолетно лице, 

постапување по конвенции за 

заштита на децата). 

 

 

Категории на деца спрема кои се 

применуваат мерките:84 

a) За дејствие на дете во ризик до 

14 години, кое со закон е 

предвидено како кривично дело, 

за кое е утврдена казна затвор 

над три години. 

                                                           
84 Лажетич Бужаровска Г, Нанев Л, и 

Кошевалиска О, Кривично постапување спрема 

децата во ризик и во судир со законот (Правен 

Факултет ,,Јустинијан Први” - Скопје 2015) 202-
203 

b) Кога во извршувањето на делото 

учествувале и други лица за кои 

може да се води постапка пред 

суд и за дејствие на дете во 

ризик над 14 години, кое со 

закон е предвидено како 

кривично дело за кое е утврдена 

казна затвор до три години или 

парична казна. 

c) За други состојби на ризик 

предвидени со ЗПД. 

Иницирање на постапката 

Иницијално дејствие на постапката за 

применување на мерки на помош и 

заштита е известувањето што до ЦСР се 

поднесува, пред сè од страна на 

Министерството за внатрешни работи 

во случај кога детето во ризик презело 

дејствие кое со закон е предвидено како 

кривично дело за кое е утврдена казна. 

МВР е должно за ваквиот настан 

истовремено да го извести и јавниот 

обвинител. 

Започнување на постапката 

Постапката за применување мерки на 

помош и заштита ја започнува ЦСР. 

Заради примена на мерките на помош и 

заштита спрема дете во ризик во ЦСР се 

формираат специјализирани одделенија 

или стручни тимови за деца, чиишто 

членови се должни да присуствуваат на 

специјализирана обука за детско 

престапништво од најмалку пет дена во 

текот на годината во земјата или 

странство. 

Тек на постапката 

Првото дејствие што го презема 

одговорниот стручен работник во ЦСР 

е повикување заради разговор на детето 

во ризик и неговите родители односно 
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старатели. Овој разговор се остварувува 

во максимален рок од 15 дена од 

приемот на известувањето. Разговорот 

го води претставник од стручен тим или 

тимот во целосен состав: педагог, 

социјален работник, психолог и 

дипломиран правник. Во случај кога и 

покрај уредната покана не може да се 

изврши разговорот поради отсуство на 

детето и неговите родители односно 

старатели, ЦСР е должен да го извести 

надлежниот јавен обвинител и МВР 

заради натамошно постапување. Во 

одредени случаи при разговорот 

присуствува и адвокат, којшто има една 

и единствена задача, а тоа е заштита на 

интересите на детето во текот на 

постапката. 

Адвокатот има обврска да даде правно 

мислење во рок од 7 дена од 

спроведениот разговор, во писмена 

форма. 

Следната активност на одговорниот 

стручен работник од стручниот тим во 

ЦСР е изработка на план со мерки и 

активности за индивидуална работа со 

детето и родителите односно 

старателите. Во планот за 

индивидуална работа се 

идентификувани областите во кои 

постои ризик или конкретна ранливост, 

активностите кои треба да се преземат 

за да се одговори на ризикот или 

ранливоста, лицата кои се именувани да 

преземат одговорност и конкретни 

активности и временската рамка во која 

треба да се завршат таквите активности. 

Мерките на помош и заштита може да 

траат до наполнувањето на 18 години 

на детето. 

Обештетување во Центарот за 

социјални работи 

ЦСР има задача да посредува 

меѓу детето во ризик и неговите 

родители, односно старатели од една 

страна и оштетениот од друга 

страна.Доколку и оштетениот е дете, во 

постапката ќе бидат вклучени и 

родителите односно старателите на 

оштетеното дете. Постапката на 

посредување може да трае најдолго 30 

дена од денот кога стручниот тим во 

ЦСР донел одлука за поведување на 

постапка за посредување. Главната цел 

во оваа постапка е заемно помирување 

и ветување дека нема да се повтори 

делото и враќање на имотната корист, 

односно надоместување на 

предизвиканата штета. За постигнатиот 

договор се составува спогодба што има 

значење на вонсудско порамнување и се 

губи можноста оштетениот да бара 

надомест на штета во постапка 

утврдена со закон.Ако посредувањето 

остане без успех, оштетениот може во 

рок од 30 дена откако е констатиран 

неуспехот на посредувањето, да 

поднесе предлог за поведување на 

постапка за конфискација на имотот и 

имотната корист од лицето врз кое е 

пренесен имотот или имотната корист 

или да поднесе имотноправно барање за 

надомест на штета. 
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Постапки по иницијатива на јавниот 

обвинител 

Постапка за примена на мерки за 

одвраќање85 

Диверзионото постапување е 

насочено кон откривање на причините 

кои довеле до недозволеното 

однесување, а не потрага по мотивите 

за стореното дело. Основно настојување 

е во текот на постапувањето детето да 

сфати што сторило и какви последици 

тоа негово дејствие предизвикало, а не 

утврдување вина заради одмерување на 

казна. По пријавата за дејствие што со 

закон е предвидено како кривично дело 

сторено од дете над 14 години, за кое е 

утврдена парична казна или казна 

затвор до три години, надлежниот јавен 

обвинител може: 

a) Да не поведе постапка пред 

судот, иако постојат докази дека 

го сторил дејствието што со 

закон е предвидено како 

кривично дело, доколку смета 

дека не би било целесообразно 

да се води постапка, со оглед на 

природата на дејствието што со 

закон е предвидено како 

кривично дело и на околностите 

под кои е сторено, на 

поранешниот живот на детето и 

на неговите лични својства, како 

и кога извршувањето на казната 

или на воспитната мерка е во 

тек. 

b) Условно да го одложи 

поведувањето на постапката 

пред судот за време од шест 

                                                           
85 Член 75 од Закон  за правда за децата 

(Објавено во СЛ. Весник на РМ, бр.148 од 

29.10.2013 година) 

месеци, под услов во тој рок 

детето да не стори друго 

дејствие што со закон е 

предвидено како кривично дело 

и да ја надомести штетата или на 

друг начин да ги поправи 

штетните последици 

предизвикани со сторување на 

делото . 

c) Да не поведе постапка доколку 

врз основа на извештајот од 

Центарот утврди дека е 

постигната спогодба меѓу детето 

и неговото семејство и 

оштетениот за враќање на 

имотната корист, 

надоместувањето на штетата или 

поправањето на штетните 

последици на делото, но оваа 

постапка е исклучена ако 

кривичното дело имало за 

последица смрт на некое лице. 

Одлуката за неповедување на постапка, 

јавниот обвинител може да ја донесе 

кога ќе оцени дека случајот е јасен, кога 

ги информирал детето и неговиот 

законски застапник за последиците од 

одлуката и кога за тоа постои 

согласност од детето и неговиот 

законски застапник, бранителот и 

оштетениот, по претходно прибавен 

извештај од Центарот за социјална 

работа. 

 

Неповедување судска постапка за 

дела казниви со затвор до 5 години86 

Ваквата одлука јавниот обвинител 

може да ја донесе во рок од 30 дена од 

                                                           
86 Член 76 од Закон  за правда за децата 

(Објавено во СЛ. Весник на РМ, бр.148 од 

29.10.2013 година) 
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прием на известувањето или пријавата. 

Со цел да ги процени околностите под 

кои е сторено делото на јавниот 

обвинител му стојат на располагање 

неколку можности: 

a) Да побара известување од 

родителите, други лица и 

установи кои имаат сознанија за 

некои од наведените околности. 

b) Да ги повика во Јавното 

обвинителство поради лично 

запознавање на детето, 

родителите, лицата и 

претставниците на установите од 

кои прибавил сознанија. 

c) да побара мислење од ЦСР 

поради примена на начелото на 

целесообразност. 

d) Со цел за подобро испитување 

на личните својства на детето, во 

спогодба со ЦСР да го упати 

детето во прифатилиште или во 

установа за испитување или 

воспитување, но најдолго за еден 

месец. 

Постапка за признавање на 

одговорност и спогодување за 

висината на казната 

Постапката за признавање на 

одговорност и спогодување за висината 

на казната може да се примени кога се 

исполнети условите за казнување на 

дете во ризик над 14 години.Во однос 

на возраста, ЗПД предвидува дека може 

да се казни кривично одговорно дете 

над 16 години ,само ако поради тешките 

последици од стореното дело и 

високиот степен на кривична 

одговорност не би било оправдано да се 

изрече воспитна мерка.Неопходен 

законски предуслов за спорведување на 

оваа постапка е постоењето согласност 

од оштетениот.  

Кога се исполнети условите за 

казнување на дете во ризик над 14 

години, јавниот обвинител може, пред 

да поднесе барање за поведување на 

подготвителна постапка, да му 

предложи на детето, неговиот бранител, 

родителите, односно старателите да се 

спроведе посебна постапка за 

признавање на одговорноста и 

спогодување за висината на казната.87 

Предлагање санкција без 

подготвителна постапка 

За дејствие што со закон е 

предвидено како кривично дело за кое е 

утврдена казна затвор до три години, 

јавниот обвинител може по 

сослушувањето на детето од судијата за 

деца да му достави предлог на советот 

за деца за изрекување на санкција без 

спроведување на подготвителна 

постапка, ако е случајот доволно 

разјаснет и собраните податоци за 

личноста на детето даваат доволно 

основа за донесување на 

одлука.88Советот за деца пред да 

пристапи кон одлучување по предлогот 

од јавниот обвинител задолжително се 

обраќа до ЦСР заради добивање наод и 

мислење од стручен тим за околностите 

на делото и личноста на детето, со 

мислење за санкцијата што треба да му 

се изрече на детето. 

                                                           
87 Лажетич Бужаровска Г, Нанев Л, и 

Кошевалиска О, Кривично постапување спрема 

децата во ризик и во судир со законот (Правен 

Факултет ,,Јустинијан  Први” - Скопје 2015) 

214-215 
88 Нанев Л, Илиевски Ј и Јаковчевска Л, 

Процедури за постапување со дете – жртва 

(СППМД-Кавадарци, 2014) 64  
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Заклучок 

Евиденто е дека Законот за 

правда за децата се разликува од 

Законот за кривична постапка, кој се 

применува спрема полнолетните 

сторители на кривични дела. Всушност 

тоа е и целта на ЗПД и затоа е донесен, 

бидејќи малолетните и полнолетните 

сторители на кривични дела не можат 

да бидат ставени во ист ,,кош” и не 

може да им се суди по исти процедури. 

Во однос на посебните облици на 

постапување според ЗПД, во 

последниот Годишен извештај за 

работата на државниот Совет за 

превенција на детско престапништво и 

за состојбите во областа на правата на 

детето и детското престапништво за 

2019 година89, од надлежностите на 

ЦСР во однос на примената на мерки на 

помош и заштита се бележи 

зголемување за високи 30 процентни 

поени во однос на 2018 година, при што 

се намалува бројот на мерки што се 

применуваат према едно дете од близу 4 

мерки по дете, на 3 мерки по дете, 

додека за посредувањето при 

обештетување стои дека во последните 

три години постои тренд на намалување 

на примена на постапка за посредување 

во ЦСР. Од надлежностите на јавниот 

обвинител, во самиот извештај е 

нотирано дека судовите и Јавните 

обвинителства во незначителна мерка 

или воопшто не ги користат формите на 

ресторативна правда: медијација, 

                                                           
89 Годишен извештај за работата на државниот 

совет за превенција на детско престапништво и 

за состојбите во областа на правата на детето и 

детското престапништво во 2019 година, 

достапен на: 

https://www.sobranie.mk//materialdetails.nspx?mat

erialId=8e4e9b62-b3d4-4576-9026-a57bee910c0a 

(посетен на 25.04.2021) 

примена на мерки на одвраќање, и 

постапка за признавање на 

одговорноста и спогодување за 

висината на казната во постапките 

спрема деца како законска предвидена 

можност.Охрабрува тоа што во 2019 

година се бележат случаи на примена на 

медијацијата и од страна на јавните 

обвинителства и од страна на судовите, 

што влијае охрабрувачки, но тренд на 

намалување има примената на мерките 

на одвраќање во јавните обвинителства. 

Поради тоа, императивна е 

обврската за специјализираност во 

постапките што се водат за кривични 

дела во кои учествуваат децата, 

односно надлежните органи можат да 

постапуваат само доколку поседуваат 

соодветно образование, посебни знаења 

и  искуства од областа на правата на 

детето и кривичноправната заштита на 

децата.  
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Христина Балканов  

 

Вовед - Правото и литературата  

 

Компарацијата помеѓу правото и 

литературата секако привлекува 

огромно внимание.  

Иако навидум сосем различни 

области, сепак, се човечка креација, 

израз на постоењето. Нивната функција 

е истонасочена  – човекот и 

општеството. Го придвижуваат и 

менуваат светот, литературата е 

инспирација, а правото (законот) е 

“ограничување”. Тие се одраз на 

искуственото. 

Но, како потврда на горекажаното, 

за нивната различност... на едната 

страна егзистираат емоцијата и 

автентичноста, а од другата страна 

стремежот да се постигне  рамнотежа, 

ред и мир. Темелите на литературата се 

нестабилни, за неа не постојат граници, 

а впрочем ,тоа е суштината, таа е 

креација на автори – уметници. 

Темелите на правото (треба да) се 

стабилни, (да) постои разумност и 

логичност, но и тоа е одраз на уметност, 

уметност на законодавецот, кој 

апсолутно е уметник, но релативно е за 

каков уметник станува збор. 

Најизвонредните дела по сѐ изгледа се 

создаваат во извонредно немилосрден 

свет, но правото т.е. законот за таков 

свет, место – не дозволува.   

Правно-филозофскиот правец на 

правото и литературата може да се 

разгледува низ три различни аспекти: 

правото како литература, правото низ 

литературата и правото во 

литературата, а токму овој последниот е 

и темата на оваа анализа.  

Секој од нив е неверојатен, 

неспоредлив и инспиративен. Нивните 

дела или барем цитатите од нивните 

дела се добропознати, веројатно, на 

секој еден..., Достоевски, Дикенс, 

Балзак, Бронте, Кафка, Ками, Шекспир 

и набројувањето може да продолжи, но 

обидот за анализа на делата на секој од 

овие автори низ призмата на правните 

аспекти во нив би бил преамбциозен во 

моментов. Токму затоа како централни 

теми на анализа се: ,,Процес” на Франц 

Кафка, ,,Странецот” на Албер Ками и 

според субјективно мислење вечниот и 

ненадминлив ,,Хамлет” на Шекспир, 

иако кога станува збор за овој правен 

виртуоз, тешко е да се направи 

разликување и ограничување на 

неговата виртуозност.  

,,Процес’’ – Франц Кафка 

,,Процес” претставува метафора 

каде функционалниот и 

дисфункционалниот казненоправен 

систем обезбедуваат комплетна 

егсистенцијална филозофија. Станува 

збор за целосно суспендирање на 

владеењето на правото што значи 

колапс на државата и пред сѐ законот, 

па така ова дело е предупредување, 

вистинска слика за законот во т.н. 

модерниот “тоталитаризам”. 

“Јозеф К. без да стори ништо лошо, 

беше уапсен едно утро...”, почеток и 

крај во една реченица, почетокот на 

ПРАВНО-ФИЛОЗОФСКА АНАЛИЗА  

НА  ДЕЛАТА: ,,ПРОЦЕС’’ – ФРАНЦ 

КАФКА, ,,СТРАНЕЦОТ’’ – АЛБЕР 

КАМИ И ,,ХАМЛЕТ’’ – ВИЛИЈАМ 

ШЕКСПИР 
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романот ,,Процес” на Франц Кафка, 

почеток на судски процес, на 

објаснувањето на бесмисленоста и 

апсурдноста на живеењето..., но, она 

што овде е важно е дека судскиот 

процес не претставува наратив на 

постапките на Јозеф К. туку “гласна и 

апсурдна” тишина. Дали постои 

поголема иронија од неефикасниот 

бирократски систем? Дали постои 

немоќ која може да се изедначи со 

немоќта кога се дознава дека од 

дадената ситуација не постои излез? 

Судењето, вината и невиноста се 

најтелеолошките теми, а во делото тие 

се секуларизирани и конкретизирани. 

Судењето овде е практична 

безмисленост, а не апсолутна. Вината и 

невиноста се репрезент на човечката 

природа, на моментот човек себеси да 

се запраша дали е виновен или не.  Во 

,,Процес” не е познато делото кое го 

сторил Јозеф К., се претпоставува дека 

е виновен. Со ова се наидува на 

директна спротивставеност на 

“презумпцијата на невиност” која е 

минимум стандард за човековото 

достоинство. Следува уште една добро 

позната реченица во правото “нема 

закон - нема казна”. На Јозеф К. му се 

суди како личност, а не според 

обележјата на едно кривично дело. Не 

постои прекршување на законска 

одредба, туку едноставно “неправилно 

бидување”. Самото судење е неизвесно, 

спротивно на правните правила, а 

правдата и справедливоста не постојат. 

Нема почитување на човековите права, 

Јозеф К. е уапсен на начинот на кој што 

е, а тоа е спротивставување на нормите 

кои постојат, кои сепак гарантираат 

одредена извесност и можеби 

сигурност. “Правото” за Јозеф К. е 

одење во мрак, не постои светлина за 

него. На едната страна судството, а на 

другата оној кој треба да се суди, но 

тука е и тој кој треба да го брани оној 

кој се суди, да може да има активна 

улога во судскиот процес, но не и во 

,,Процес”. Извршувањето во казнената 

постапка би требало да е врз основа на 

закон, а смртната казна значи она што е 

– смрт.  Јозеф К. беше уапсен и 

погубен.  Сѐ она измеѓу е апсурдна 

бесмисленост. Неизбежност. Неправда. 

Немоќ. 

,,Странецот’’ – Албер Ками 

Во ,,Странецот” на Албер Ками, 

носителот на делото е странец. Човек 

кој е странец на правниот процес кој му 

суди за неговите постапки, рефлексија 

за поединецот кој е странец на своето 

постоење. На почетокот на делото 

преовладува чувство на оттуѓеност од 

ликот на Мерсо,протагонистот во 

делото, за подоцна да постои 

сочувствување, па дури и 

препознавање, соучесништво, 

онеправденост. Препознавањето на  

“неприпаѓањето” во моралните премиси 

на Мерсо е појдовната точка при 

дефинирањето на есенцијата на 

неговиот лик и причината за неговото 

отстранување од социјалното 

опкружување. Мерсо не само што е 

виновен, тој не се кае и не е под 

влијание на општествените вредности. 

Така, доколку овој “заробен”странец 

етимолошки се спореди со принципот 

на ропството каде слободата е 

попречена во корист на туѓа волја, 

корелацијата е јасна. Јунакот е 

бунтовен, сфаќа дека не припаѓа на 

субјективитет надвор од неговата 

индивидуалност  и се држи до својата 
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вистина и сопственото битие. 

Наметнатото постоење на човекот, 

управувано од најголемата ѕвезда  

Сонцето, кулминира со убиство. 

Спротивставувањето на правниот 

поредок, кој по претпоставка е креација 

на безвременски човечки принципи има 

своја цена. Систем кој себеси се смета 

за објективен, во случајов се води 

исклучиво со субјективни моменти. 

Нечувствителноста, апатичноста, 

неверувањето во Бога се доволни за да 

неговиот карактер се дефинира како 

девијантен. Мерсо е изолиран од 

процесот за сопственото дело. Авторот 

извонредно го критикува 

институционалниот апсурд, осудувајќи 

ја т.н. “театарска правда”, која секако 

не е посветена на изнаоѓањето на 

“вистинската вистина”. Неприфаќајки ја 

универзалната рационалност способна 

да ги доведе поединците до единствено 

чувство на моралност. Ками го 

наметнува прашањето за корените на 

правните норми. Од една страна 

живеењето во согласност со сите 

општествени правила ја негира 

слободата, а од друга страна 

несогласувањето со нив наметнува 

казнување. Моќта на уметноста е токму 

тоа, можноста за создавање на 

екстремни ситуации како оваа, каде 

убиството е израз на слободата. На 

крајот човек, па така и оној човек со 

правничко образование не е само 

соучесник на Мерсо, туку, 

парадоксално и навреден противник на 

системот кој го казнува. 

 

 

 

,,Хамлет’’ – Вилијам Шекспир 

,,Првото нешто што треба да се 

направи е да се убијат сите правници”90 

(Shakespeare, 1623) 

Во делата на Шекспир има 

стотици алузии за правото, почнувајќи 

од ,,Венецијанскиот трговец”, ,,Кралот 

Лир”, ,,Ромео и Јулија”, 

,,Хамлет”...Иако, навидум можеби 

другите дела на овој маркатен автор без 

докажано формално, но евидентно 

правничко знаење содржат повеќе 

правни елементи, сепак, факт е дека во 

,,Хамлет” истите се маестрално 

проткаени во секоја “пора”. Како и во 

секое негово дело така и овде се 

провлекува англиското право, без 

разлика што дејството се одвива во 

Данска. Постојат само неколку моменти 

во делото каде данското право е 

доминантно, а еден од нив е 

наследувањето односно избирањето на 

кралот во англиското наспроти 

данското право. Хамлет не е избран за 

крал, избран е оној на кој тој ќе му се 

одмазди... 

Хамлет е енигма, тој дише во 

повеќе димензии, а загатка е фактот 

дека секој пат Хамлет е поинаков. 

Човек кој се мрази себе си и својата 

судбина, исклучително вешт во 

манипулирањето со зборови, тие се 

негови постојани придружници, 

неговото оружје и неговата одбрана. 

Обвиткан во темна наметка, одраз на 

радикални противречности: претпазлив 

и несовесен, љубезен и неучтив , нежен 

и жесток. Петте зборови “да се биде или 

не” значат рамнотежа, состојба да се 

                                                           
90William Shakespeare, Henry VI, Part 2, First 

Folio, 1623, Акт 4, Сцена 2; 
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биде или не, жив и мртов истовремено. 

Но, постои нешто поважно од сѐ, 

одмаздата за смртта на неговиот татко – 

убиство на неговиот убиец. 

 “Лудилото” на Хамлет се 

појавува како мошне корисно при 

одговарањето на прашањето за 

случајното убиство на советникот на 

убиецот  на неговиот татко. Намерата 

да се убие човек е неопходна за 

убиство, иако Хамлет се надева дека го 

убива убиецот на татко му, тој сепак 

извикува: “...стаорец...”,, што е многу 

важен момент за разбирање на начинот 

на кој Шекспир го создава Хамлетовиот 

лик. Нов пресврт. Убиецот на таткото е 

виновен и за нарачаното убиство на 

синот, кое нема да заврши на начин на 

кој е планирано, но ќе биде убиено 

друго лице, еден од придружниците на 

планираната жртва.  

Хамлет е испратен од Данска во 

Англија, повторно, за да биде убиен, па 

тука се поставува прашањето за 

јурисдикцијата на државите. Хамлет ја 

врти и оваа ситуација во своја корист, 

наместо своето го сценира убиството на 

еден од своите придружници, но 

наредбата е напишана на отворено 

море, надвор од данската јурисдикција, 

што секако може да биде искористено 

како посилен правен аргумент од на 

пример убиство во самоодбрана каде се 

бара директна, непосредна закана по 

живот.  

Убиства, но и сомнително 

самоубиство на една девојка вљубена 

во Хамлет. Црковен и секуларен закон, 

прашање дали таа треба да биде 

погребана или не. Црквата не дозволува 

право на христијански погреб, дури и да 

се смета за психички растроена, но 

секуларното право истакнува еден 

момент: психички растроена личност не 

може доброволно да се самоубие, 

бидејќи не може да донесе таква 

одлука. Судницата ја оценува смррта на 

вљубената девојка за присилна, 

очигледно поради “состојбата” во која 

се наоѓала и затоа за неа сепак важат 

некои основни христијански погребни 

обичаи.  

Кој, кога и за чие убиство 

одговара? Дијаметрално различни 

суштини, правен статус на жртвата или 

психичката состојба на убиецот, 

компарација помеѓу стариот и новиот 

закон, а Шекспир сериозно ги цени 

суптилностите во овој поглед. Убиство 

во рамките на кралските двобои не се 

смета за кривично дело, па нели 

совршен начин за убиството да се смета 

за несреќен случај е токму во ваков 

двобој да се стави отров на мечот? 

Доколку ова не успее секогаш може да 

се искористи и затруено вино. Но, 

Хамлет е осуден да живее, тој е жртва 

на сопственото живеење, а жртва на 

виното е неговата мајка. Повторно, 

станува збор за убиство на несакана 

жртва, но сепак убиство...и 

одговорност. 

  Хамлет ладнокрвно го убива 

убиецот на својот татко (и мајка), 

прободувајќи го со нож и принудувајќи 

го да испие отров. Зарем Шекспир не е 

неверојатно детален познавач на 

правото? Во случајов, станува збор за 

кривично дело со специфично битие, 

убиство кое кумулативно ги исполнува 

карактеристиките на “убиство со зла  

намера” за тоа време.  
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По сето ова евидентно е дека освен 

ликот на Хамлет, правото е она кое го 

придвижува дејството во делото. Во 

оваа анализа акцентот е ставен на 

казнено-правните аспекти, што не значи 

дека не постојат и такви од другите 

гранки на правото, напротив. Но, во 

даден момент мора да се стави крај на 

обидот да се анализира што повеќе и 

што подетално, затоа што така 

наложуваат околностите и можностите, 

но предизвикот не завршува тука, 

предизвикот наречен ,,Хамлет” и  

“Шекспир”, трае вечно. 

Заклучен осврт 

 

Важноста на литературата за 

правниците произлегува од важноста на 

литературата за човештвото воопшто. 

Како средство за морална рефлексија, 

овозможува искуство без искуство. За 

литературата да го помине тестот на 

опстанокот, неопходно е да се занимава 

со т.н. вечни теми, а за правото 

очигледно  е дека е  непроменлив 

аспект на човековото социјално 

битисувње – генералните 

карактеристики постоеле, постојат и ќе 

постојат. Институционални разлики, 

разлики во целта, субјективни 

доживувања и толкувања наспроти 

барање за објективност, непостоење 

обврзност за читателите за познавање 

на мотивот на авторот, но постоење за 

судиите за познавање на мотивот на 

законодавецот. Цврсти и издржани 

критики, а покажана и докажана 

испреплетена егзистенција.  
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СУДЕЊЕ ВО РАЗУМЕН РОК  

м-р Цветанка Костова 

 Уставот, законите, 

меѓународните акти гарантираат 

огромен број права за граѓанинот, но 

нивното остварување би било само 

декларативно доколку не постои 

правосудниот систем, кој стои или 

барем би требало да стои како стожер и 

закрила во случај на повреда на таквите 

права. Едно од есенцијалните процесни 

права на граѓанинот е правото на 

слободен пристап до судовите  и 

правото на правичо судење (a right to a 

fair trial). И самата гаранција на 

судската заштита не би значела ништо 

доколку самата судска постапка не 

почива на одредени принципи. За 

современите судски постапки 

круцијален е принципот на правично 

судење и судење во разумен рок. 

Правото на судење во разумен рок 

изречно не е предвидено во Уставот, но 

затоа нашето законодавсто во трите 

процесни закони (Закон за парничната 

постапка, Закон за кривичната постапка 

и Закон за управните спорови) 

стимулирa одредби со кои се гарантира 

ваквиот принцип. Така ,,Судот е должен 

постапката да ја спроведе без 

одолжување, во разумен рок, со што 

помалку трошоци и да ја оневозможи 

секоја злоупотреба на правата што на 

странките им припаѓаат во 

постапката“.91 ,,Лицето против кое се 

води постапката има право во разумен 

рок да биде изведено пред суд и да му 

биде судено без неоправдано 

одолжување“. ,,Судот е должен 

                                                           
91 Чл. 10, ст. 1  од Закон за парничната постапка  

(„Службен весник на Република Македонија” 

бр.7/2011/пречистен текст/ и бр. 124/2015). 

постапката да ја спроведе без 

одолжување и да ја оневозможи секоја 

злоупотреба на правата кои им 

припаѓаат на лицата кои учествуваат во 

постапката“92 .И ,,Согласно со начелото 

на ефикасно работење, судот ќе ја 

спроведува постапката брзо, без 

употреба на непотребните дејствија и 

трошоци и ќе ја донесе својата одлука 

во разумен рок, односно најдоцна во 

рок од девет месеци од денот на 

доставување на списите или создавање 

на услови за одлучување по тужбата“. 93 

Процесните закони пропишуват 

санкции за странките физички и правни 

лица доколку ги злоупотребуваат 

правата во постапкта. 

 Доколку подробно го 

анализираме правото на судење во 

разумен рок неговата база е владеење 

на правото, а во самото ова право кое 

опафаќа квалитетно судење во разумен 

рок се проткајани повќе процесни права 

меѓу кои: судење од воспоставен со 

закон суд кој е незавесен и 

непристрасен, право на правично и 

јавно сослушувањe, право на 

изведување на докази, право на 

образложени одлуки, право на јавно 

изрекување на пресуди.94 Еднаквоста на 

оружјето е суштинска одлика на едно 

правично судење. Тоа бара секоја од 

страните да добие разумна можност да 

го претстави својот случај и да добие 

разрешница во разумно време. 

                                                           
92 Чл. 6, ст. 1 и ст. 2 од Закон за кривичната 

постапка (,,Службен весник на Република 

Македонија”, бр. 150 од 18.11.2010 година). 
93 Чл. 11 од  Закон за управните спорови 

(,,Службен весник на Република Северна 

Македониј”, бр. 96/2019.) 
94 

https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_6_

criminal_MKD.pdf 
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Законодавецот не може a priori 

да го определи траењето на секоја 

конкретна постапка, од причина што 

постапките се меѓусебно различни по 

многу карактеристики. Разумниот рок 

не е рок in concreto, тоа е само време во 

кое судот би требало мериторно да ја 

заврши постапката во зависно од 

сложеноста на случајот, однесувањето 

на странките во постапката, 

постапувањето на судот, видот на 

правната заштита која се бара, бројот на 

истакнати тужбени барања, бројот на 

странки, докази. Сепак современите 

правни системи предвидуваат законски 

рамки во кој без исклучок, освен во 

оправдани случаи судот треба да донесе 

одлука за определена постапка. 

Судот е потребно да ги 

искористи сите процесни овластувања 

кои според закон му припаѓаат како и 

да ги преземе сите мерки кои му стојат 

на располагање за управување со 

постапката, за да обезбеди брза и 

ефикасна, но и квалитетна заштита на 

правата. Сепак потребно е истовремено 

и самите странки совесно да преземаат 

процесни дејствија во роковите 

предвидени со закон, без притоа 

непотребно и злонамерно да ја 

одложуваат постапката. Окончувањето 

на споровите во разумен рок е во 

интерес и на странките и на судот. 

Најпосле тоа е во интерес и на 

државата, на нејзиниот правен поредок 

и на правната сигурност на граѓаните. 95 

Често странките користат тактики за 

одложување на постапкта, опструирајќи 

ги правата на спротивната страна. Па 

                                                           
95 Јаневски. А, Зороска. Т, Граѓанско процесно 

право, книга прва – Парнилно право, Правен 

факултет ,,Јустинијан Први’’- Скопје, 2012, стр. 

115. 

така: изнесуваат нови факти и нови 

докази на главна расправа или на некое 

од подоцнежните рочишта иако тоа 

можело да се направи и во порана фаза 

бидејќи биле познати; предлагаат 

докази за кои се знае дека не може да се 

изведат во разумен рок; пропуштаат 

рокови или рочишта; поднесуваат 

неосновани жалби и барања за иземање, 

поднесуваат непрецизирани поднесоци, 

премногу кратки или премногу обемни; 

намерно поведуваат постапка пред 

ненадлежен суд; чести се случаите на 

привидни тужби; неретко, се 

злоупотребува правото на судска 

заштита или се вршат процесни измами, 

кои знчително придонесуваат за 

одлагање на постапката.96 Голема вина 

за долгото траење на судските постапки 

имаат самите судови. Има постапки во 

кои судот решава за прашања поврзани 

со постапката, а не со суштината на 

постапката. Во многу случаи судовите 

одржуваат бројни рочишта, а фактички 

преземаат само неколку суштински 

дејствија. Во конкретни случаи, 

странките воопшто не придонесуваат за 

одолговлекување на постапката. 

Неретко, судовите придонесуваат 

непотребно постапката да трае 

неразумно долго. Па така, има постапки 

кои од поднесување на иницијалниот 

акт па се до денес траат до десет, 

петнаесет, дваесет па и повеќе години, а 

сè уште мериторно не се завршени и 

покрај тоа што не станува збор за 

сложени предмети или сложена 

фактичка состојба. Од судот се очекува 

да постапува согласно принципот на 

економичност. Изненадувачки е што 

ваквите долготраења најчесто постојат 

и кај постапки чие основно начело е 

                                                           
96 Ibid, стр. 119. 
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начелото на итност. Поразителен е и 

фактот што често во долгото трањето на 

постапката соучесницик е целиот 

пирамидален судски систем. Имено 

ваквто долготрање е производ не само 

на еден суд, туку истовремено на 

основните, апелационите судови па 

дури и на Врховниот суд, што 

инхерентно ја доведува во прашање 

правната сигурност во нашата држава. 

Судската разрешница може да значи 

многу за судбината на граѓаните, а 

правната несигурност како да ја убива 

надежта во правосудниот систем и е 

причина за недоверба во истиот. Пред 

судовите се решава за прашања кои 

значат човечки судбини, кои често се од 

егзистенцијална и есенцијална природа 

за граѓаните, а кои поради 

преопсежните расправи трпат огромна 

штета. Уште повеќе она што укажува на 

сериозно кршење на правото на судење 

во разумен рок е тоа што најчесто 

странките веќе се стари лица, често со 

нарушено здравје, а дел од нив се 

починати во текот на постапката. Освен 

тоа кога станува збор за постапувањето 

на Врховниот суд на Република 

Северна Македонија по поднесено 

барање за заштита на правото  на 

судење во разумен рок, контрадикторно 

е тоа што судот кој е надлежен да го 

заштити ова право често и самиот 

придонесува за одолговлекување на 

постапката на начин што го надминува 

рокот од 6 месеци во кои треба да 

одлучи по барањето за заштита на 

правото на судење во разумен рок, како 

и на начин што понекогаш не 

определува во кој рок судовите треба да 

ја завршат постапка, определувајќи 

само минорен износ по утврдена 

повреда на правото на судење во 

разумен рок. Дотолку повеќе пониските 

судови не ги доставуваат списите од 

предмети за кои е поднесено барање 

пред Врховниот суд, па следствено на 

тоа не може ни првостепниот совет да 

се произнесе и одлучи по барањето. 

Парадоксално е тоа што највисокиот 

суд во државата кој треба да ја 

воедначува судската пракса покажува 

самоволие така што во одредени случаи 

за помало долготрање на постапката 

досудува поголем правичен надомест, а 

во други случаи за подолготраење на 

постапката досудува понизок паричен 

надомест. Ова претставува par 

excellence правна несигурност и 

повреда на правото на правично судење 

и судење во разумен рок. Покрај ова 

Одделот за судење во разумен рок на 

Врховниот суд на Република Северна 

Македонија, на седницата одржана на 

ден 22.12.2017 година, заземал став со 

следниот заклучок ,,При утврдување на 

повреда на правото на судење во 

разумен рок и определување на рок во 

кој судот треба да реши по конкретен 

предмет во фаза на постапката на која 

се однесува утврдената повреда, 

Врховниот суд на Република Северна 

Македонија со закон не е обврзан да 

врши надзор над извршувањето на 

својата одлука, а оценка за почитување 

на рокот може да се даде при 

постапување по ново барање за заштита 

на правото на судење во разумен рок“.97 

                                                           
97 

http://www.vsrm.mk/wps/wcm/connect/vsrm/80a5

7356-32f4-4135-9c39-

93d3320a0854/%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0

%BB%D1%83%D1%87%D0%BE%D0%BA+%D

0%BD%D0%B0+%D0%BE%D0%B4%D0%B4%

D0%B5%D0%BB+22.12.2017++%D0%BD%D0

%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80.pdf?

MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPA
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Член 6 од Европската конвенција за 

човекови права 

 Европската конвенција за 

човекови права во член 6 го гарантира 

правото на правично судење и судење 

во разумен рок. ,,Секој има право, 

правично и јавно, во разумен рок, пред 

независен и непристрасен со закон 

воспоставен суд, да му бидат 

разгледани и утврдени неговите 

граѓански права и обврски или 

основаноста на какви било кривични 

обвиненија против него“98. Во голем 

број случаи како жалители пред 

Европскиот суд за човекови права во 

Стразбур се јавуваат странки кои се 

повикуваат на повреда на чл. 6 од 

Европската конвенција за човекови 

права. Најголемиот број на постапки 

против Република Северна Македонија 

се однесуваат токму  на повреда на 

правото за судење во разумен рок.99 

Услов за да се поднесе апликација до 

Судот е да се исцрпени домашните 

правни средства пред националните 

судови како и да се запази рокот од 6 

месеци од датумот на донесување на 

конечната одлука во национаната 

постапка. Со измените кои ги внесе 

Протоколот бр. 15 кон Европската 

конвенција за заштита на човековите 

права, а кој ќе влезе во сила на 1 август 

2021 се предвидува дека жалбата до 

                                                                                    
CE.Z18_L8CC1J41L0B520APQFKICD0CU3-

80a57356-32f4-4135-9c39-93d3320a0854-

lpadyMd 
98 Чл. 6 од Европска конвенција за човекови 

права, Советот на Европа, 1950 

https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_

MKD.pdf 
99 CASE OF PETRESKA v. "THE FORMER 

YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA" - 

[Macedonian Translation] by the Ministry of 

Justice of "the former Yugoslav Republic of 

Macedonia" 

Европскиот суд за човекови права се 

поднесува во рок од 4 месеци од 

датумот на донесување на  конечната 

одлука во домашната постапка. На 16 

јуни 2016 Република Северна 

Македонија го ратификуваше 

Протоколот бр.15.100 

Оттука, доколку едно лице е 

заинтересирано да поднесе апликација 

пред Европскиот суд за човекови права 

поради сторена повреда на членот 6, 

потребно е претходно да има поднесено 

барање до Врховен суд на Република 

Северна Македонија за повреда на 

правото на судење во разумен рок, како 

и да го искористи правото на жалба до 

второстепениот совет на Врховниот 

суд.  

Заштита на правото на судење во 

разумен рок и надлежност на 

Врховниот суд во контекст на 

заштита на ова право 

 Една од надлежностите на 

Врховниот суд на Република Северна 

Македонија  согласно Законот за 

судовите е да одлучува по барање на 

странките и другите учесници во 

постапката за повреда на правото на 

судење во разумен рок, имајќи ги 

предвид правилата и принципите 

утврдени со Европската конвенција за 

човекови права и основни слободи и 

тргнувајќи од судската пракса на 

Европскиот суд за човекови права, а 

особено сложеноста на предметот, 

однесувањето на странките во 

постапката и однесувањето на судот кој 

постапувал. Странката која смета дека и 

                                                           
100 https://biroescp.gov.mk/%D0%B7%D0%B0-

%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B

5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0

%D1%82%D0%B0/ 



 
62 

 

е повредено правото на судење во 

разумен рок има право да поднесе 

барање за заштита на правото на судење 

во разумен рок до Врховниот суд. 101 

Барањето може да се поднесе во текот 

на постапувањето пред домашните 

судови, а најдоцна до шест месеци, 

сметано од денот на правосилноста на 

одлуката. Законот навел и што треба да 

содржи барањето за заштита, и тоа:  

– Податоци за подносителот на 

барањето и правниот застапник; 

– Податоци за предметот и постапката 

за која странката смета дека ја сторила 

повредата на правото на судење во 

разумен рок; 

– Образложение на причините за 

наводно сторената повреда на правото 

за судење во разумен ро; 

– Изјава за побарување на правичен 

надомест ; 

– Потпис на подносителот на барањето. 

Врховниот суд на Република Северна 

Македонија постапува по барањето во 

рок од шест месеци од неговото 

поднесување и одлучува дали 

понискиот суд го повредил правото на 

судење во разумен рок. Доколку 

Врховниот суд утврди повреда на 

правото на судење во разумен рок со 

решение ќе определи рок во кој судот, 

пред кој постапката е во тек, мора да 

одлучи за правото, обврската или 

кривичната одговорност на 

подносителот на барањето и ќе досуди 

праведен надоместок за поднесителот 

                                                           
101 Чл. 36 од Закон за судовите („Службен 

весник на Република Македонија” бр. 58/16, бр. 

35/08, бр. 150/10, бр. 83/18, бр.198/18 и 

бр.96/19.) 

на барањето заради повреда на неговото 

право за судење во разумен рок. 

Правичниот надоместок паѓа на товар 

на Судскиот буџет и се исплатува во 

рок од три месеци од денот на 

правосилноста на решението на 

Врховниот суд.  

По приемот на барањето Врховниот суд 

на Република Северна Македонија 

веднаш, а најдоцна во рок од 15 дена ќе 

побара од првостепениот суд да достави 

препис на списите од предметното 

досие, а по потреба и изјаснување од 

повисокиот суд за времетраење на 

постапката пред него. 

Одлуката по барањето Врховниот суд ја 

донесува во совет од тројца судии на 

нејавна седница, но по исклучок судот 

може да одлучи да ги сослуша 

подносителот на барањето и 

претставникот на судот чија постапка е 

предмет на поднесеното барање. 

Против решението на советот на 

Врховниот суд, незадоволната странка 

има право во рок од осум дена сметано 

од денот на приемот на решението да 

поднесе жалба до Врховниот суд, кој 

одлучува по истата.102 

Законот за судовите го дефинира и 

рокот во кој Врховниот суд го 

доставува правосилното решение до 

Судскиот буџетски совет, како и 

постапувањето на овој орган за исплата 

на средствата досудени од Врховниот 

суд.103 

                                                           
102 Чл. 36- а од Закон за судовите („Службен 

весник на Република Македонија” бр. 58/16, бр. 

35/08, бр. 150/10, бр. 83/18, бр.198/18 и 

бр.96/19.) 
103 Чл. 36- б од Закон за судовите („Службен 

весник на Република Македонија” бр. 58/16, бр. 
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 Со Законот за изменување и 

дополнување на Законот за парничната 

постапка од 2010 година се предвидени 

најмаракантните одредби со кои им се 

овозможува на странките и на судот да 

го остварат начелото за судење во 

разумен рок. Законот е поригиден во 

врска со процесната дисциплина на 

странките, пропишува законски рокови 

за преземање одделни процесни 

дејствија. Се укина мирувањето на 

постапката. Предвидена е можноста за 

доставување по електронски пат. Исто 

така се скратија многу законски рокови. 

Воведен е задолжителен одговор на 

тужба, како и нова пресуда поради 

неподнесување на одговор на тужба. Се 

забрани странките да изнесуваат во 

жалба нови факти и докази за 

утврдување на фактичката состојба. Се 

ограничи можноста за повеќекратно 

укинување на првостепена пресуда по 

жалба и слично. Во некои посебни 

парнични постапки се предвидени 

рокови во кои мора да заврши 

постапката пред основен суд, а во 

постапката по жалба се предвидоа и 

рокови во кои треба да се донесе одлука 

по жалба. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    
35/08, бр. 150/10, бр. 83/18, бр.198/18 и 

бр.96/19.) 

Заклучок 

 Битието на правото на судење во 

разумен рок се состои во квалитетно 

правораздавање и навремена заштита на 

правата. Тоа означува право на брза и 

експедитивна правда. Летаргичното 

постапување на судот и другите органи 

ја поткопува и деградира довербата во 

правосудниот систем. Големиот број на 

постапки поведени пред Европскиот 

суд за човекови права во Стразбур во 

врска со долготраење на постапките 

пред домашните судови не ја промениа 

сликата на македонското правосудство. 

Овие постапки завршуваат со 

утврдување на повреда и досудување на 

багателен износ кој треба да го исплати 

тужената држава на апликантот. 

Парадоксално е тоа што за грешките и 

летаргичното постапување на судот 

надоместот го плаќаат повторно 

граѓаните, односно надоместот се 

исплаќа од државниот буџет. Поради 

ова неминовни се реформи во нашиот 

правен систем. Неопходно е да се 

предвиди лична одговорност на 

судијата за неосновано долго траење на 

постапката, закани од парична санкција. 

Во овој контекст потребни се и 

законски измени и дополнувања на 

начин што покрај предвидување на 

законски рокови во кои судот ќе биде 

потребно да донесе одлука, ќе се 

предвиди и дисциплинска одговорност 

за судијта доколку не ги почитува 

законски предвидените рокови за 

донесување одлука без доволна 

причина. Поточно, ова значи дека 

покрај постојаните одредби во врска со 

роковите во кои мора да завршат 

одредени посебни парнични постапки, 

рокови во кој треба да се донесе одлука 

по жалба, на кои во пракса се гледа 
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како на инструктивни норми потребно е 

да се предвидат и императивни норми 

за судот, затоа што очиглено не се 

почитува начелото на итност. Метод кој 

може да придонесе за поголема 

ефикасност на судството исто так е 

растеретувањето на судството од 

предмети кои го обременуваат неговото 

функционирање. Така, потребна е 

поинтензивна промоција и ползување 

на алтернативните начини на решавање 

на спорови што ќе му овозможи на 

судството подобро да функционира 

онаму каде навистина е потребно 

правораздавање.  

Од друга страна ефикасноста на 

судството не треба да биде на штета на 

квалитетот на судските одлуки, затоа 

неопходно е да се запази овој баланс. 
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ПОСТАПКАТА ЗА   ДЕНАЦИОНА-

ЛИЗАЦИЈA И ПОТРЕБАТА      ОД      

НЕЈЗИНИТЕ РЕФОРМИ  

Јовица Димитроски 

Вовед 

Постапката за денациона-

лизација претставува постапка за 

враќање на присилно одземениот имот 

од страна на државата во периодот по 

2.8.1944 год. Оваа постапка е уредена 

согласно Законот за денациона-

лизација104. Таа претставува релативно 

нова постапка која е типична за 

поранешните комунистички држави 

како што е и Република Северна 

Македонија.   

Денационализацијата настанува 

како последица на спроведената 

национализација на овие простори. 

Национализацијата подразбира 

одземање на приватниот имот од страна 

на државата,  во интерес на општите 

цели на воспоставениот систем.Во 

доцните осумдесетти со надоаѓањето на 

демократските промени и пазарните 

реформи во рамки на доцното 

социјалистичкото самоуправно 

општество се јавува потребата за 

враќање на присилно одземениот имот 

на старите сопственици. Во 1988 беше 

донесен сојузниот закон на Југославија, 

Законот за враќање на присилно 

одземениот имот105. Тој се однесуваше 

                                                           
104 Закон за денационализација (Службен 
весник на РМ бр.20/98, 18/99, 31/00, 
преч.текст 43/00, 42/03, 64/03, 44/07, 14/09, 
20/09, 72/10, 171/10, 8/11, 55/13, 43/14, 33/15, 
104/15) 
105 Закон за враќање на присилно одземениот 
имот (Службен лист на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија бр.22/88, 
14/89, 13/90, 43/96) 

само на имотот кој беше одземен по 

основ на присилен откуп и изречена 

мерка и казна конфискација. Сепак тоа 

не беше доволно. Со осамостојувањето 

на Македонија се јави потребата од 

донесување на целосно нов закон за 

денационализација. Во 1998 се донесе 

актуелниот Закон за денациона-

лизација106. 

Постапката за денациона-

лизација е доста значајна, бидејќи го 

уредува враќањето на некогашниот 

одземен имот од државата на неговите 

поранешни сопственици односно 

неговите наследници. Денациона-

лизацијата е еден од начините за 

стекнување на сопственост. Во овој 

труд ќе ја анализираме целокупната 

постапка за денационализација, но и 

нејзините недостатоци и потребата од 

реформи врз основа на донесените 

пресуди против Северна Македонија од 

Европскиот суд за човекови права, кои 

се однесуваат за постапката за 

денационализација. 

Кој имот може да биде предмет во 

постапката за денационализација? 

Постапката за денационализација се 

однесува на враќање на одземениот 

недвижен имот како стан, стамбена 

зграда, куќа, градежно земјиште, 

земјоделско земјиште, земјиште, друг 

имот кој припаѓал на физичките лица и 

верските објекти. Тоа опфаќа враќање 

на имот, односно давање надомест за 

имот кој бил одземен врз основа на 

тогаш важечкиот правен пропис со кој е 

вршено општо одземање и 

ограничување на сопственоста, врз 

основа на прописите за одземање на 

                                                           
106 op.cit 1 
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имот заради остварување 

општокорисни цели, како и имот 

експроприран, односно ако не се 

исполнети условите за враќање на 

имотот според одредбите за 

експропријација, врз основа на 

прописите за одземање на имот со 

посебно решение донесено од 

државните органи и без правен основ107.  

Во постапката за 

денационализација предмет може да 

биде имот кој бил дел од голем имот кој 

бил одземен како вишок и секако имот 

кој поранешните сопственици го 

напуштиле за време на непријателската 

окупација. Како и имот одземен врз 

основа на изречена мерка конфискација. 

Наведениот Закон за 

денационализација го опфаќа и 

враќањето на имотот на еврејската 

заедница, кој бил конфискуван за време 

на бугарската окупација во Македонија 

во периодот од 1941 до 1944108, чија 

постапка е посебна.   

Предмет на денационализација не може 

да биде имот кој е одземен: 1) согласно 

Законот за ревизија на доделување на 

земја на колонистите и аграрните 

интересенти во Народна Република 

Македонија; 2) по основа на губење 

државјанство по сила на закон или врз 

основа на правосилна пресуда; и 3) 

имот, за кој е склучена меѓудржавна 

спогодба (договор) за обесштетување на 

одземен имот109. Предмет на 

денационализација не се предмети и 

објекти од особено културно и 

историско значење и природни 

                                                           
107 чл.1-а, Ibid. 
108 чл 63 -а, op.cit 1-3, 5 
109 чл 6 (1) op.cit 1-4, 5-6 

реткости110. Предмет на 

денационализација не е одземен имот за 

кој е платен, односно даден надомест111. 

По одредени исклучоци, имотот може 

да се врати, иако е даден соодветен 

надомест за истиот, при што барателот 

е должен да го врати соодветниот 

надомест согласно прописите на 

Владата на Република Северна 

Македонија112.  

Исто не се враќа во сопственост 

поради постоење на јавен интерес, а се 

дава надомест за: 1) имот кој по 

одземањето согласно законот станал 

добро во општа употреба; 2) имот кој се 

користи и е во функција за потребите на 

одбраната и безбедноста на Република 

Северна Македонија; 3) неизградено 

градежно земјиште на кое согласно 

урбанистичкиот план е предвидена 

изградба на објекти од 

инфраструктурата и на други објекти од 

јавен интерес; и 4) имот кој по 

одземањето се користи за вршење на 

дејности од јавен интерес согласно 

законот113. Како и не се враќа во 

сопственост, а се дава надомест за: 1) 

имот на кој до денот на влегувањето во 

сила на овој закон право на сопственост 

стекнало друго физичко или правно 

лице со правно дело или одлука на 

надлежен орган; или 2) национализиран 

сточен фонд (стада овци, кози, крупен 

добиток и друг сточен фонд).  

                                                           
110 чл 6 (2), Ibid. 
111 чл 7 (1), Ibid. 
112 Согласно Уредбата за процена на 
вредноста и утврдување надомест за 
денационализиран имот (Службен весник на 
РМ бр.43/00, 129/00, 219/04), врз основа на чл 
31 од Законот за денационализација 
113 чл 9, op.cit 1-4, 5-6, 8-10 
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Предмет на денационализација 

може да биде и недвижност која откако 

била национализирана не била 

употребувана за никакви намени. 

Постапката за денационализација 

Постапката за 

денационализација се поведува по 

барање на поранешниот сопственик, 

или неговите наследници, доколку 

сопственикот не е жив, согласно 

прописите за наследување. Барател е 

лице кое е моментално државјанин на 

Република Северна Македонија. 

Доколку лицето е поранешен 

сопственик на одземениот имот, и во 

меѓувреме му е одземено 

државјанството, или го изгубило со 

отпуст, тогаш неговите наследници, 

односно потомци и роднини до трет 

степен максимум од права линија или 

петти степен по странична линија кои 

се државјани на Република Северна 

Македонија и живеат на територијата 

на Северна Македонија можат да 

поднесат барање за денационализација. 

Барањето за денационализација се 

поднесува во управна постапка која ја 

води посебно тело при Министерството 

за финансии. Тоа е Управата за 

имотноправни работи. Кон барањето за 

денационализација се приложува актот 

за одземање на имотот од поранешниот 

сопственик, како и извод од матичната 

книга на родените за сопственикот, а 

доколку е починат сопственикот тогаш 

и извод од матична книга на умрените, 

односно правосилно решение за 

прогласување на наследници доколку 

таквото е донесено. Документите се 

доставуваат во оригинал или во 

службено заверен препис, и доказ за 

сопственост на имотот. 

Постапката за 

денационализација се води и според 

Законот за општа управна постапка114. 

Доколку повеќе лица 

наследници поднеле барање за 

денационализација за истиот имот 

тогаш надлежниот орган ги упатува да 

поведат спор пред надлежен суд115. А 

по потреба, додека трае спорот, органот 

може да определи посебно лице, 

старател, кое ќе се грижи за имотот кој 

е предмет на постапката. Исто и 

Министерството ќе го упати лицето 

наследник да поведе спор доколку не 

спаѓа во групата наследници, која е 

предвидена да поднесе барање согласно 

овој закон доколку останатите 

наследници не се живи или се 

прогласени за исчезнати лица. Кога за 

една иста недвижност, еден или повеќе 

движни предмети се поднесени барања 

од повеќе поранешни сопственици, или 

од повеќе наследници на еден меѓу кои 

не постои спор, по сите барања се води 

една постапка и се донесува едно 

решение за денационализација. Во 

постапката за денационализација 

учествува и јавниот правобранител како 

орган задолжен за заштита на имотните 

права на Република Северна 

Македонија. 

Во постапката за 

денационализација барателите согласно 

членот 50 став 1 можат спогодбено да 

го поделат имотот кој е предмет во 

постапката за денационализација во рок 

којшто органот ќе го определи116. 

                                                           
114 Закон за општа управна постапка (Службен 
весник на Република Македонија бр.124/15, 
65/18) 
115 чл 54, op.cit 1-3, 5, 10,12-14 
116 Ibid. 



 
68 

 

Доколку барателите не се спогодат 

околу начинот на поделба на имотот, 

тогаш органот ќе го врати имотот 

согласно важечките одредби на овој 

закон. Доколку со присилно одземениот 

имот од страна на државата управува 

одредено јавно претпријатие и 

претставува добро од заштитен интерес 

од државата тогаш согласно членот 48 

од Законот за денационализација ако 

барателот не ги поседува сите исправи 

за имотот, органот треба да ги достави 

сите исправи до органот за 

денационализација, како и да биде 

консултиран органот. 

Против решението донесено од 

надлежниот орган во постапката за 

денационализација не е дозволена 

жалба. Тужба за поведување на управен 

спор се поднесува во рок од 15 дена од 

правосилноста на тоа решение до 

Управниот суд, доколку постојат 

одредени недостатоци за време на 

водењето на постапката. Во оваа 

постапка не се применуваат вонредните 

правни лекови согласно закон. 

Враќање на одземениот имот 

Согласно чл.16, недвижност се 

враќа во сопственост во целост или дел 

во состојба во која што се наоѓа. Дел од 

недвижноста се враќа ако со тоа се има 

согласено барателот и доколку е тоа 

возможно, ако е со друг закон 

определено. Постапката запира доколку 

се спогодат поранешниот и актуелниот 

сопственик. Доколку во објектот кој е 

предмет на денационализација живее 

актуелниот сопственик и може да се 

подели. 

Кога предмет во постапката е 

земјоделско земјиште и доколку има 

воспоставено, истото корисник тогаш 

тој има право да ги собере плодовите за 

што истиот тој може да бара да се 

одложи предавањето за наредните 12 

месеци, ако поинаку не се договори со 

барателот117.  

Кога се враќа во сопственост 

изградено градежно земјиште со 

ненаменет објект, односно објект за 

кого не е определена посебна намена, 

откако бил национализиран тука 

постојат повеќе опции според кои 

објектот заедно со градежното земјиште 

би бил вратен или би бил исплатен 

соодветен надомест. Станови и 

станбени згради се враќаат во 

сопственост кои се одземени врз основа 

на тогаш важечките законски и 

подзаконски акти. 

Посебен е пак случајот со 

враќањето во посед на деловните 

простории и згради. Тие генерално не 

можат да бидат предмет во постапката 

за денационализација118. Меѓутоа 

доколку во наведениот деловен објект 

трговската дејност која се врши не е 

активна во моментот на поднесување на 

барањето или деловниот субјект не 

врши никакви работи во последните 

шест месеци тогаш деловниот имот се 

враќа на нивните поранешни 

сопственици119.  

Во случаите кога не е ни можно 

да се определи соодветен надоместок се 

издаваат посебни обврзници согласно 

одредбите на Законот за 

денационализација и Законот за 

                                                           
117 чл 20 (6), op.cit 1-3, 5, 10,12-14, 16-17 
118 А се тоа во интерес на слободата на пазарот 
и претприемништвото. 
119 чл 24, op.cit 1-3, 5, 10, 12-14, 16-17, 19 
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издавање на обврзници на Република 

Македонија за денационализација120.  

Потребата од реформи во постапката 

за денационализација 

Околу потребните измени и 

реформи во оваа постапка може да се 

каже дека се повеќе од неопходни. Тука 

ќе се осврнеме на пресудите од 

случаите водени пред Европскиот суд 

за човекови права “Виќентијевиќ 

против Поранешна Југословенска 

Република Македонија121 и Крстаноски 

и други против Поранешна 

Југословенска Република 

Македонија”122 каде врз основа на нив 

ќе утврдиме кои реформи се  потребни 

во постапкта. 

Во првиот случај станува збор за 

повеќе апликанти чии предци имале 

удел во фирма, а пак фирмата 

поседувала земјиште кое било одземено 

од страна на новата социјалистичка 

власт поради тоа што претпријатието 

соработувало со бугарската окупација. 

Меѓутоа тоа земјиште во моментот 

било оптоварено со изградени и 

вселиви станбени објекти. На што 

првоапликантот Виќентијевиќ во 

првостепената постапка го добил 

земјиштето назад. Но таа одлука не 

можела да се спроведе поради тоа што 

                                                           
120 Закон за издавање на обврзници на 
Република  Македонија за денационализација 
(Службен весник на РМ бр.37/02, 89/08, 161/09, 
6/12, 104/13, 33/15, 161/17) 
121  Vicentijevic v. The Former Yugoslav Republic of 
Macedonia (App.No.50179/07), European Court of 
Human Rights, Council of Europe, 
https://hudoc.echr.coe.int/  
122  Krstanoski and others v. The Former Yugoslav 
Republic of Macedonia (App.No.38024/08, 
54726/08), European Court of Human Rights, 
Council of Europe, https://hudoc.echr.coe.int/  

врз земјиштето имало прирасток. 

Првоапликантот по ова се жалел до 

повисоките органи, па откако одлуката 

била неуспешна поднел апликација 

пред Судот за човекови права заедно со 

потомците на останатите поранешни 

сопственици. Согласно одлуката Судот 

најпрво утврдил дека имот во заедничка 

етажна сопственост не може да биде 

предмет на враќање во постапка за 

денационализација бидејќи таа припаѓа 

на сопствениците на нејзините посебни 

делови. Па согласно тоа неопходно е да 

се утврди дека станбена зграда со 

населени посебни делови не може во 

ниеден случај да биде вратена на 

поранешниот сопственик, согласно 

принципот на следство. Па така, според 

горе наведеното се доаѓа до потребата 

од неопходна интервенција во нашето 

законодавство, за недвижен имот кој 

припаѓал на трговско претпријатие, кое 

пред да биде национализирано било во 

приватна сопственост. А како носител 

на правото на тој имот било единствено 

пишано претпријатието. Не постои 

можност наследникот на еден од лицата 

кои имале удел или акции да бара 

враќање, и притоа да биде во негова 

сопственост, бидејќи како укнижено 

лице било само претпријатието.  

Вториот случај говори за 

одземено земјиште кое во моментот 

било дел од јавна површина автокамп, 

одземено од страна на повеќе 

сопственици. А чии пак поранешни 

сопственици на парцелите поднеле 

барање за нејзино враќање. Согласно 

деталниот урбанистички план, тоа 

земјиште било предвидено да се 

претвори во зелена површина додека 

пак другите органи се повикувале на 

концесијата на концедентот кој 

https://hudoc.echr.coe.int/
https://hudoc.echr.coe.int/
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управувал со кампот чие времетраење 

на договорот истекол. По што 

поранешните сопственици по 

неуспешните постапки пред државните 

институции поднеле апликација пред 

Судот за човекови права. Па така, 

Судот утврдил дека органот за 

денационализација имал 

неконзистентна пракса, несоодветно ги 

применувал македонските прописи и 

воопшто постапките не биле 

завршувани во разумниот рок. Согласно 

тоа во постапките за денационализација 

во македонското законодавство треба 

да има разумни рокови. Исто така 

Судот нагласува дека земјиште од јавен 

интерес не може во ниеден случај да 

биде предмет на целосно враќање во 

постапката за денационализација во 

согласност со затекната фактичка 

состојба. И во вакви ситуации мора да 

биде дадено задолжително мислење на 

соодветниот орган.  

Заклучок 

Постапката за 

денационализација од изнесеново може 

да се заклучи дека е една доста сложена 

постапка во чии законски одредби, 

зависно од видот на имотот кој е 

предмет на враќање постојат различни 

постапувања. При враќањето на имотот 

се земаат во предвид законските 

одредби и правните прописи кои во 

моментот важеле и врз основа на кои 

бил одземен имотот. Помеѓу старите 

прописи и важечките одредби органот 

мора да најде соодветна паралела со цел 

имотот да биде вратен. 

Но, неспорен е фактот дека во 

нашиот Закон за денационализација и 

по повеќе од 20 години од неговото 

донесување нужно е да се усвојат 

одредени неопходни измени и реформи. 

Кои пак, дел произлегуваат од големиот 

број пресуди против Северна 

Македонија пред Европскиот суд за 

човекови права, за што сведочат и 

наведениве примери.. Со применување 

на овие одлуки самата постапка ќе биде 

доста поефикасна и ќе се превенираат 

огромниот број спорови кои 

настануваат во истата, затоа што пред 

сè, пресудите на Судот имаат општо 

правно обврзувачко дејство по сила на 

закон. 

 

 

 

 




