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Предговор

В

о вашите раце се наоѓа УЧИМЕ ПРАВО - Учебник за граѓански и политички слободи
и права, којшто претставува плод на желбата и посветеноста на предавачите
по Учиме право да ги доближат правото и демократските вредности поблиску
до младите. Учебникот е наменет за младите со цел повеќе да се запознаат со
принципот на владеење на правото, основните слободи и права и како тие подобро
да ги остваруваат во насока на нивно активно вклучување во општествениот живот.
Програмата Учиме право дејствува во рамките на Младински образовен форум (МОФ)
и е насочена кон едукација на младите за човековите слободи и права, демократијата
и концептот на владеење на правото и е изградена врз основните принципи
на неформалното образование и примена на интерактивни методи на работа и
предавања кои се разликуваат од традиционалниот начин на предавање. Основна
идеја на програмата Учиме право е дека демократските вредности не се наследни,
туку секојдневно се учат и само преку нивно негување и секојдневно практикување
може да се очекува постоење на младина свесна за своите загарантирани слободи
и права и активна во процесот на развој на демократското општество, остварување
на принципот на владеење на правото и јакнење на правната држава. Во рамките
на првиот дел од УЧИМЕ ПРАВО - Учебник за граѓански и политички слободи и права
се содржани лекции посветени на правото, демократијата, поделбата на власта
и правниот систем во кои се обработуваат содржини посветени на принципот на
владеење на правото, демократијата, основите на правниот систем и суштината на
принципот на поделбата на власта. Во делот Човекови слободи и права, акцентот
е ставен на граѓанските и политичките слободи и права со цел младите повеќе да
се запознаат со загарантираните слободи и права, а, пред сè, како полесно да ги
остварат во практиката.
Во Учебникот се обработуваат содржини од граѓанското право како гранка
на правото при што младите ќе можат поблиску да се запознаат со суштината
на граѓанското право и граѓанско-правните односи, а во посебна целина се
обработуваат и основите на казненото право со акцент на кривичната постапка
според новиот Закон за кривичната постапка од 18.11.2010 година. Во рамките
на Учебникот се обработуваат случаи коишто поттикнуваат дискусија и критичка
мисла кај младите, а се составен дел од лекцијата на која се однесуваат, преку кои
се поврзува теоретскиот дел со практичен случај. Во последната глава од Учебникот
акцентот е ставен на Европската Унија.
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Благодарност до авторите и членовите на работните тимови кои го креираа овој
Учебник како сплет од теоретски знаења и практично искуство во спроведување на
голем број предавања и активности во средните училишта, кои работеа посветено
на пишувањето на лекциите со цел да создадат Учебник кој ќе им помогне на
младите да го спознаат подобро принципот на владеење на правото, демократијата
и граѓанските и политичките слободи и права, а водени од идејата да внесат нови
содржини кои ги следат измените во законодавството и нив да им ги пренесат
на младите.
Сакам да искажам особена благодарност на УСАИД – Македонија и Фондацијата
Отворено општество – Македонија, кои преку Проектот на УСАИД за граѓанско
општество му овозможија на МОФ и Учиме право програмата да ја креираат и
издадат оваа публикација.
Би сакала посебно да им се заблагодарам на Томе Шекерџиев од Мисијата на ОБСЕ
во Скопје, за драгоцената помош при изработката на лекциите „Говор на омраза
на интернет“ и „Казнено дело од омраза“, и на Жанета Попоска од Мисијата на
ОБСЕ во Скопје, за лекцијата „Право на еднаквост и заштита од дискриминација“, за
нивната поддршка на нашата намера да ја подигнеме свеста на младите за овие
теми преку предавањата во рамките на програмата Учиме право.
Голема благодарност до уредниците за нивната посветеност и несебично вложениот
труд, знаење и време во процесот на создавање на овој УЧИМЕ ПРАВО - Учебник
за граѓански и политички слободи и права.
Водени од желбата дека ќе придонесеме кон подигнување на свеста кај младите и
кон позитивни промени во процесот на развојот и унапредувањето на демократско
општество, го создадовме овој Учебник, од младите за младите, со желба да заживее
во училишните клупи во рамките на предавањата по Учиме право, како и да биде
корисен водич во рацете на сите оние кои сакаат повеќе да научат за демократијата,
правниот систем, принципот на владеење на правото, своите права, слободи, но
и обврски во општеството, и да бидат активни чинители во општествениот живот.
Во оваа прилика би сакала да изразам и посебна благодарност до сите средни
училишта во Република Македонија за нивната отвореност и соработка во
спроведувањето на програмата Учиме право.
Кристина Митрова
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За програмата УЧИМЕ ПРАВО
Почетоците на програмата Учиме право се забележуваат во далечната 1972
година, кога мала група студенти на Универзитетот во Џорџтаун, во рамките на
својата Правна клиника развиваат експериментален курикулум за практично
запознавање на средношколците во Федералниот округ Колумбија со правото
и правниот систем. Токму оваа група го дава оригиналниот назив на ваквата
програма – Street law.
Низ годините, оваа програма се развива и го шири својот опфат на програми
и изданија, но и на директни или индиректни корисници. Имено, предавањата
опфаќаат повеќе теми и области од застапувањето за младите и нивните
прашања, спречување на криминалот, решавање на конфликтот и основните
принципи на демократијата. Одеднаш, разни професори и обучувачи, студенти
по право, адвокати, невладини организации, но и припадници на органите на
редот и мирот стануваат корисници на програмата Учиме право и директно
ги чувствуваат придобивките од секојдневната работа на членовите.
Денес, она што започна како идеја и мал експеримент на неколку студенти
по право, прерасна во непрофитна организација со 20 активни членови на
Одборот на директори и раководење на секојдневните операции од страна
на експерти во областа на правото, јавните политики, човековите права и
полето на едукација.
Во Република Македонија пак, програмата Учиме право започнува со
функционирање кон почетокот на дваесет и првиот век со издавањето
на прирачникот „Учиме право“ во рамките на истоимената програма
од тогашната Фондација Институт отворено општество – Македонија
(ФИООМ). Во текот на своето постоење, „Учиме право“ се спроведуваше
како факултативна или проектна настава во повеќе средни училишта низ
Република Македонија, а во 2008 година се реализираше и Клиничка програма
на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје при што оваа програма
имаше за цел да поттикне практична примена на стекнатите знаења при
студирањето и за потребите на оваа програма се издаде и посебен прирачник
„Учиме право – Клиничка програма“.
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Денес, програмата Учиме право дејствува при здружението на граѓани
„Младински образовен форум“ (МОФ). Таа е насочена кон едукација на
младите за граѓанските, политичките и човековите права и слободи,
демократијата и концептот на владеење на правото, фундаментите на
правниот систем, Европската Унија и процесот на евроинтеграција на
Република Македонија.
Програмата е изградена врз основните принципи на неформално образование
и врсничката едукација со примена на интерактивни методи на работа и
предавање.
Денес, телото на предавачи брои триесетина активни предавачи кои ги
водат клубовите по Учиме право, ги подготвуваат и одржуваат предавањата,
организираат јавни настани во рамките на програмата, но и генерално
учествуваат во програмските активности и настани на МОФ. За да се стане
предавач по Учиме право, потребно е да се помине обука за предавачи
на која се изучуваат елементите на една добра и квалитетна лекција,
методологијата на одржувањето на часот, методи и техники на интерактивно
предавање, а на крајот на обуката, учесниците и практично одржуваат еден
час пред присутните, при што добиваат повратни коментари и сугестии
од страна на постарите и поискусни предавачи. Со оглед на природата
и карактерот на оваа програма, услов за пријавување на оваа обука е
минимум втора година студии на правен факултет. Телото на предавачи
го сочинуваат студенти по право, постдипломци, како и дипломирани и
магистрирани правници.
Токму со помош на овие предавачи, се организираат посети на разни
државни институции или организации со јавни овластувања (Собрание на
Република Македонија, народен правобранител, Секретаријат за европски
прашања, општини, судови...) со цел подобро запознавање со нивната
работата и намалување на јазот помеѓу овие институции и младите луѓе.
Во рамките на програмата, предвидено е да се повикуваат разни стручни
лица и експерти од одредени области (адвокати, судии, јавни обвинители...)
кои држат предавања пред средношколците и со тоа директно ги пренесуваат
своите професионални искуства врз младите луѓе.
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Во досегашната практика, како најинтересна, но и најкорисна алатка за
подобро совладување и изучување на казнената и граѓанската постапка
се покажа симулацијата на судење. Во симулираната верзија на главна
расправа, токму учениците се ставаат во улога на судии, јавни обвинители,
адвокати, обвинети и сведоци, па на директен начин ги совладуваат
елементите на главната расправа и ги применуваат стекнатите теоретски
знаења. Особено интересно е да се набљудува како младите умови ги
користат фактите и аргументите во своја полза и се обидуваат да го убедат
судот во своите наводи и тврдења и со тоа да го добијат случајот.
Во програмата Учиме право функционираат 15-тина клубови низ кои секоја
година поминуваат околу 200 ученици. Овие клубови ги спроведуваат
своите активности во просториите на Младински образовен форум, во
партнерските организации на локално ниво, како и во училниците на
средните училишта низ Република Македонија. Предавањата се одвиваат
на македонски и албански јазик, во зависност од општината во која постои
Учиме право клуб. Младите предавачи се трудат да ја направат атмосферата
пријатна, опуштена и отворена кон различен профил на ученици и личности
кои би се чувствувале слободни во искажувањето на своите идеи, ставови
и размислувања. Токму преку врсничката едукација, на еден интересен
и креативен начин, различен од формалното образование, младите луѓе
учат за своите права и слободи, се запознаваат со механизмите преку
кои можат да ги заштитат и остварат овие слободи и права и стануваат
посвесни и активни граѓани во својата локална заедница, но и во рамките
на општеството.
Во учебната 2012/2013 година со работа започна да функционира и Напреден
Учиме право клуб чии членови се средношколци кои веќе успешно ја поминале
почетната програма и втора година по ред се членови на програмата Учиме
право и Младинскиот образовен форум. Овие членови следат поинаков
едногодишен курикулум кој става поголем акцент на меѓународното право
и меѓународните односи, како и работата и функционирањето на повеќе
интернационални органи и институции.
Димитар Низамовски
Координатор на Учиме право
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Права на средношколците и средношколско
организирање
Во нашата земја од неодамна средното образование стана задолжително, при што
секое дете коешто го завршило основното училиште има обврска да се запише
во средно училиште. По неговото запишување, истражувањата покажаа дека
средношколците мислат дека нивните права се многу мали или скоро и да ги немаат.
Спротивно на ова, тие се запознаени добро со своите обврски и токму затоа секој
средношколец мисли дека има многу повеќе обврски отколку права додека седи
во клупите во средното училиште, што можеби е спротивно на реалната ситуација.
Овој дел од нашиот учебник е придонес плус кон информираноста на средношколците
за нивните права, но и обврските во текот на нивниот образовен процес.

Како станувам ученик во средно училиште?
Министерството за образование и наука објавува конкурс за упис на ученици во
средните училишта. Секој којшто има завршено основно образование, без разлика
дали е тоа во Македонија или странство, може да се пријави на тој конкурс и да се
запише во средно училиште. По завршувањето на конкурсот, училиштето си објавува
листа на примени ученици во прва година. Доколку училиштето се соочи со многу
поголема бројка на пријавени ученици од бројката предвидена во конкурсот, може
да се применат дополнителни критериуми за прием на средношколци. Во оваа
смисла, дополнителни критериуми може да бидат:
1. Дипломи од меѓународни и државни натпревари
2. Резултати од екстерно оценување запишани во свидетелство за завршна
година
3. Квалификациски испит на знаења (приемни испити) и сл.
Доколку некој не е задоволен со резултатите од конкурсот, може да поднесе приговор
до Училишната комисија, која треба да одлучи за овој приговор. По завршувањето
на конкурсот, примените ученици ги комплетираат сите документи и се запишуваат
во училиштето.
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Мои права при уписот:
1. Секој има право на образование
2. Образованието е достапно за секого под еднакви услови
3. Право на еднаквост при уписи и заштита од дискриминација (Не е дозволена
дискриминација заснована на пол, раса, боја на кожа, национално и социјално
потекло, политичко и верско убедување, имотна и општествена положба)
4. Заштита на моите лични податоци
5. Право на приговор
Мои обврски при уписот во средно училиште:
1. Задолжително средно образование
2. При уписот давање на соодветни и комплетирани документи и точни
информации

За каков тип средно училиште може да се одлучам да посетувам?
Согласно со Законот за средно образование, во нашата земја постојат овие видови
на средно образование:
1.
2.
3.
4.

Гимназиско образование
Стручно образование
Стручно уметничко образование
Средно образование за ученици со посебни образовни потреби

Кога сум редовен, а кога вонреден ученик?
Редовен ученик е секој оној којшто се запишал во прва година од средното
образование. Статусот на редовен ученик може да се стекне само во едно средно
училиште. Вонреден ученик е лице кое своето образование го стекнува преку
самообразование, како и полагање испити за одреден план и програма во средното
училиште.
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Статусот на вонреден ученик може да се стекне доколку се исполни некој од овие услови:
•
•
•
•
•

Да е постар/а од 17 години
Да е на боледување подолг временски период
Да е изречена педагошка мерка отстранување од училиште
Да е во работен однос
Во други случаи определени од училиштето

Во прва година на гимназиското образование секогаш се запишуваат редовни
ученици што завршиле основно образование. Но, во втора, трета и четврта година
на образованието, може да се запише и вонреден ученик што од оправдани причини
не може редовно да ја следи наставата. Додека, пак, во стручното образование
уште во прва година може да се запишуваат и редовни и вонредни ученици што
завршиле основно образование.
Статусот на редовен ученик може да престане и тоа ако ученикот/ученичката:
•
•
•
•
•
•

го завршил/а средното образование;
не се запише во роковите што се определени со статутот;
се испише од училиште;
неоправдано не ја посетува наставата континуирано 25 наставни дена во
текот на наставната година;
е на издржување на казна затвор во траење подолго од шест месеци и
двапати повторува во текот на средното образование.

Кои се моите права и обврски како средношколец?
Право на бесплатен превоз
1. Право на бесплатен превоз до училиште има ученикот ако местото на живеење
е оддалечено најмалку 2,5 километри од средното училиште во кое ученикот
е запишан и ја посетува наставата и ако избраната струка и профил не е
застапена во општината во која ученикот живее.
2. Право на бесплатен превоз имаат и учениците кои се сместени во ученички
дом, освен кога за викендите треба да се вратат дома.
3. Ученикот со посебни образовни потреби и лицето за негова придружба имаат
право на бесплатен превоз без оглед на оддалеченоста на нивното место
на живеење до државното средно училиште во кое ученикот е запишан и ја
посетува наставата.
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Оценување
За секој наставен предмет што го изучуваат, учениците се и оценувани. Во нашиот
образовен систем оценувањето се врши со бројки, почнувајќи од 5 (одличен) до 1
(недоволен). Во некои образовни системи, оценувањето се врши со букви (A, B, C итн.).
При оценувањето на учениците се користат следните начини:
•
•
•

усни проверувања (усни одговори, усни презентации, дебати и дискусии);
писмени проверувања (неформални или стандардизирани тестови, писмени
вежби, писмени работи, есеи и др.);
проверување на практични, графички и истражувачки работи (лабораториски
вежби, практична настава, работа на терен, проекти, ликовни изработки и др.).

Оценувањето на учениците секогаш се врши јавно. Јавноста е обезбедена кога
ученикот е запознат со:
• начинот и критериумите на оценувањето на предметот;
• обемот на материјалот за кој ќе биде оценуван во одреден период;
Покрај ова, оценувањето треба да биде изведено во паралелката или со помали
групи ученици.
По завршување на усниот одговор наставникот е должен да му ја соопшти усно
оценката на ученикот со соодветно образложение. Доколку се работи за писмена
работа, наставникот по нејзиното прегледување со видливи забелешки треба да
му ја соопшти оценката на ученикот за да може тој да ги согледа недостатоците
во своето знаење. Доколку побара ученикот или неговиот родител, наставникот е
должен да им овозможи увид во писмената работа.

Проблем 1
Маринела добила мн.добар (4) како завршна оценка по предметот биологија. Таа
не е задоволна од оценката бидејќи смета дека оценката не е објективна и дека
нејзиното знаење е за одличен (5). Поради тоа поднела приговор во рок од 3
дена од денот кога е соопштена оценката до Наставничкиот совет на училиштето
со кој бара Наставничкиот совет на училиштето да одобри повторно оценување
по предметот биологија од страна на испитна комисија. Во приговорот таа бара
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предметниот наставник по биологија да биде изземен од член на испитната
комисија. Наставничкиот совет постапувајќи по приговорот, одобрил повторно
оценување пред испитната комисија на кое Маринела била оценета со одличен (5) по
предметот биологија.

Прашања за дискусија:
1. Дали учениците имаат право на приговор доколку не се задоволни од
соопштената оценка?
2. Доколку да, на кој начин можат да го сторат тоа?
3. Дали некогаш сте го искористиле ова право на приговор доколку не сте
задоволни од соопштената оценка?
На крајот на годината се утврдува општ успех на ученикот врз основа на годишни
оценки од сите задолжителни предмети и оценките од екстерното проверување
на постигањата на успехот на ученикот. Ако ученикот не е задоволен со некои од
годишните оценки што му се соопштени, во рок од три дена од соопштувањето
на оценките има право да поднесе приговор до Наставничкиот совет на јавното
училиште. Наставничкиот совет може да одлучи оценката да ја потврди, да ја измени
или да организира повторно проверување на знаењето на ученикот.
А што доколку ученикот има негативни оценки
Ученикот што по завршувањето на годината има до две негативни оценки (недоволен
- 1), се упатува на поправен испит по двата предмета. За да може средношколецот
да полага поправни испити по двата предмета, училиштето треба да обезбеди
соодветна помош. Рокови за полагање на поправните испити се јуни и август.
Учениците имаат право поправниот испит да го полагаат двапати, по еднаш во двата
испитни рока. Некогаш постојат ситуации во кои ученикот од оправдани причини
не може полагањето да го оствари во јуни или август, па има право да побара да
му се предвиди друг термин за полагање на поправниот испит.
Учениците кои по завршувањето на учебната година имаат три и повеќе негативни
оценки не ја завршуваат годината. Годината не ја завршуваат и учениците кои на
поправниот испит во вториот испитен рок добиле негативна оценка или неоправдано
не се јавиле на поправниот испит. Овие ученици имаат право повторно да се запишат
во истата година.
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Право на дополнителна и додатна настава
Секој средношколец доколку има слаби резултати по одреден предмет во текот на
своето образование има право на дополнителна настава. Дополнителна настава се
организира за ученици кои покажуваат континуирано слаби резултати во учењето,
а особено ако:
•
•
•
•

имаат најмалку две слаби оценки,
имаат слаби резултати по одреден наставен предмет,
отсуствуваат од наставата по одреден наставен предмет и
на барање на ученикот или неговиот родител, односно старател

Дополнителната настава, доколку се определи за некој ученик, е задолжителна и
секое отсуство од овие часови се смета за неоправдан изостанок. Ваков тип настава
може да се оргаинзира најмногу по два предмета и со најмногу до 4 часа неделно.
За разлика од дополнителната настава која се организира за ученици со континуирано
слаби резултати, додатната настава се организира за ученици кои постигнуваат
значителни резултати по одделни наставни предмети. Тоа се всушност талентираните
ученици. Наставникот кој ќе забележи дека има ученици кои се истакнуваат по
неговиот предмет, должен е да им понуди додатна настава. Но за разлика од
дополнителната настава, додатната настава не е задолжителна и ученикот сам
одлучува дали ќе ја посетува.
Интерно и екстерно оценување
Во текот на образованието континуирано треба да се следи успехот на учениците.
Тоа се прави со различни видови на проверка: тестови, писмени задачи, усни
испрашувања и сл. Оваа проверка на знаење што се врши континуирано во текот
на една школска година е интерното оценување кое си го вршат наставниците по
своите предмети. За разлика од ова, постои екстерно оценување кое се врши на
крајот на секоја учебна година, освен во последната кога се врши на полугодие.
Екстерното оценување на учениците се врши по два наставни предмети. Го спроведува
училиштето преку училишната комисија која е составена од 5 члена и тоа: директор,
тројца наставници и еден стручен соработник.
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По добиените резултати, секој ученик и родител има право да поднесе приговор
во рок од три дена до училишната комисија, доколку смета дека има разлика меѓу
објавените резултати и напишаните. Комисијата решава за секој приговор, на начин
што ги проверува објавените и напишаните резултати и доколку утврди разлика, за
точни ги смета резултатите од тестот. Финалните резултати од тестот се запишуваат
во свидетелството на ученикот за секоја година. Овие резултати претставуваат еден
од критериумите за упис на факултет.
Полагање на државна, училишна, меѓународна матура или завршен испит
Во зависност од тоа во какво училиште сте запишани, имате право на различни
видови матура или испит за полагање.

Средно стручно
образование

• Државна
матура
• (4 година)

Средно стручно
образование

• Завршен испит
• (3 и 4 година)

Mеѓународна
матура

Државна
матура

Училишна
матура

Гимназиско
образование
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Јавно
уметничко
образование

Државна
матура

Училишна
матура

Средно образование
за ученици со
посебни потреби

Државна
матура

Училишна
матура

Слобода на мисла и јавно изразување на мисла
Според Уставот на РМ, секој има право слободно да си го изразува своето мислење,
па според тоа и секој средношколец може слободно на часот, на дополнителните,
додатните часови, секции, состаноци или одмори да го изразува своето мислење за
одредено прашање. Со ова право ниту еден граѓанин и средношколец не би можел
да биде казнет за изразување на своите ставови. Дури и тогаш кога нивниот став е
спротивен на наставникот, директорот, психологот, педагогот. Не е потребна никаква
дозвола за да може да се практикува ова право. Со тоа што е дел од Уставот на
РМ, значи и дека неговата гаранција е на највисоко ниво.
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Ова право средношколците може да го изразуваат на повеќе начини:
•
•
•
•
•

Зборови
Цртежи
Симболи
Фотографии
Други форми

Правото на говор може да биде ограничено, но само под услови предвидени со
Уставот на РМ. Ограничувањата може да се однесуваат на местото и времето на
одржување на говорот, а не и на неговата содржина.
Но, треба да се има предвид дека се казнува злоупотребата на ова право. Всушност,
повикувањето на верска, национална, расна или друга омраза претставува кривично
дело во нашата земја и не е ограничување на слободата на говорот, односно јавно
изразување на мислата, туку со ова се оневозможува злоупотребата на ова право.
Исто така, истакнувањето на верски или партиски обележја во средните училишта е
забрането со закон. Дополнително секој средношколец треба да внимава во својот
говор да не навредува некого, бидејќи за тоа може да биде повикан на одговорност.
Право на здружување на средношколците
Во рамките на училиштето на учениците може да им се дозволи да си формираат
здруженија. Всушност, средношколското организирање не е загарантирано со
Закон и Устав, но во самата идеја на креирање и поттикнување на активни граѓани
треба да се стимулира. Во 2006 година, Средношколската организација на ниво на
Македонија беше членка на OBESU, којашто е организација на средношколските
унии во Европа. Како членка во оваа организација, нашата земја беше домаќин на
Генералното собрание на оваа организација во Охрид, на коешто беше донесена
„Декларација за правата на средношколците“. На оваа декларација потписник е и
нашата тогашна Средношколска унија. Во оваа декларација се гарантира правото
на здружување на средношколците и учество во органите на одлучување.
Учениците треба слободно да се здружуваат и да се организираат во рамките на
средното училиште. Потребно е постоење на Средношколска унија која ќе биде
признаена и од страна на раководството и наставниците во училиштето, како
претставник на учениците. Секој средношколец треба да има право на глас и да

22

У Ч И М Е П РА В О - У Ч Е Б Н И К З А Г РА ЃА Н С К И И П О Л И Т И Ч К И С Л О Б ОД И И П РА В А

ги избере своите претставници. Подршката на овој тип организирање треба да ја
даде самото училиште.
Со демократскиот избор на претставниците во училиштето, Декларацијата предвидува
и учество на средношколците во процесите на одлучување. Според составот, профилот
на училиштето може да се избере различен начин на претставување, но мора да е
демократски и да ги претставува интересите и правата на средношколците. Со ваква
поставеност, секое училиште треба да се стреми нивните ученици да придонесуваат
со своето мислење и да влијаат врз донесувањето одлуки.
Во оваа смисла, идејата на самата декларација е овие права на средношколците
(здружување и учество во донесување одлуки) да се подигнат на ниво на Закон.
Во нашата земја, ваквиот тип организирање и претставување не се дел од Законот
за средно образование и од Законот за средно стручно образование. Ова зависи
од волјата на самите средношколци и волјата на раководствата на училиштата.
Најчесто овие права се подведуваат под некои други (слобода на здружување во
Уставот), што никако не значи дека доколку се заинтересирани средношколците
не можат да побараат и да се изборат за повисок статус во училиштето. Покрај
здружувањето, тие може да основаат и свој весник и свое радио. За сето ова е
потребна согласност од директорот, како и поддршка од целото училиште во насока
на обезбедување на простор.
Право на слободен пристап до информациите во училиштето
Секој средношколец има право, согласно со Уставот и Законот да може да побара
јавни информации за функционирањето на училиштето. Ова право го дава Законот за
слободен пристап до информации од јавен карактер, при што средношколецот може
од секоја институција да бара достапност до информации. Се пополнува барање
и се доставува на институцијата. Според овој Закон никој не смее да ве праша
зошто го поднесувате барањето, односно која е причината што се интересирате за
некое прашање. Па така може слободно да го прашувате училиштето за постоење
на годишна програма, правилници за оценување, правилници за спроведување
на екстерно оценување (доколку постојат), правилници за дисциплински мерки и
слично. Покрај тоа, може и вашата општина да ја прашате за младински стратегии и
учество на младите во процесот на одлучување на општинско ниво. Доколку сметате
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дека имате потреба и од тоа да знаете некаква информација од Министерството за
образование и наука, може да се обратите и до него. Рокот за одговор на вашето
барање е 30 дена. Со ова право и институциите и средношколците стануваат свесни
за потребата од отвореност и транспарентна работа.
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1.1. Што е право, морал, обичај?
Животот на луѓето е тешко да се замисли без постоење на определени правила
според кои тие ќе се однесуваат. Правилата со кои се уредуваат односите на луѓето
во едно општество се нарекуваат општествени правила. Нивната сложеност зависи од
стадиумот на развој во кој се наоѓа оштествената заедница. Во родовско-племенската
заедница луѓето постапувале во согласност со обичајните правила, се раководеле
според разни табуа и сл. Развојот на општествената заедница се одразил и врз
степенот на развој на општествените правила. Па, така, со појавата на државата,
правото е тоа коешто претставува збир на општествени норми (правила) кои се
задолжителни за сите во општеството, а државата со пропишувањето на санкции
за нивно непочитување или повредување е таа којашто располага со механизмот
на принуда со цел да ги воспостави односите во согласност со правилата.

Прашања за дискусија:
1.
2.
3.
4.
5.

Дали правилата постојат од кога постои и човекот?
Зошто е потребно да постојат правила?
Што би се случило доколку отсуствуваат нормите во едно општество?
Од што е составена една норма?
Што е право, морал, обичај?

Дали знаевте дека...
Еден од првите пишани законици е Хамурабиевиот
Законик создаден во 1772 година п.н.е., чиј создавач е
шестиот вавилонски крал Хамураби. Законикот содржи
околу 282 одредби со рангирани казни, меѓу кои и
познатата „око за око, заб за заб“, зависно од статусот
на луѓето дали станувало збор за слободни граѓани
или робови. Инаку, принципот „око за око, заб за заб“ се
смета за цивилизациска придобивка на тоа време како
воведување на сразмерни казни за прекршувањата на
законот, бидејќи дотогаш не било чудно некому да му
биде одземен и животот за обична кражба.
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Што е НОРМА?
Нема да се погреши ако се рече дека нормата и правилото претставуваат синоними;
впрочем нормата претставува правило со кое се регулираат односите меѓу луѓето
во општеството. Во зависност од тоа што уредуваат и каква санкција е предвидена,
може да се зборува за правна, морална, обичајна, религиозна норма и сл.

Што е ПРАВНА НОРМА?
Правната норма е она правило кое е регулирано со правото во општа смисла или пак
со некој правен акт во конкретна смисла. Правната норма е составена од три дела:
•
•
•

Хипотеза (претпоставка)
Диспозиција
Санкција

Хипотеза
Хипотезата е услов, односно одредена состојба којашто задолжително мора да
настапи за да може да се примени диспозицијата.

Пример за хипотеза:
„Договор за вработување може да склучи младо лице под 18 години возраст и
кое има општа здравствена способност. Како младо лице се смета секое лице кое
може да склучи договор за вработување, кое има најмалку 15 години возраст, а
е под 18 години возраст, и кое не е опфатено во задолжително образование, за
извршување на работи кои не се штетни по неговото здравје и безбедност.“ (член
18, Закон за работни односи)
Овој пример предвидува како услов (хипотеза) навршување на 15 години и општа
здравствена состојба за да може да се склучи договор за вработување.

Диспозиција
Диспозицијата е суштинскиот елемент на правната норма и е задолжителен елемент.
Во својата суштина диспозицијата означува заповед и таа може да биде наредувачка,
овластувачка или забранувачка.
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Пример за наредувачка диспозиција:
„Работодавачот мора да обезбеди услови за безбедност на животот и здравјето на
работниците во согласност со посебните прописи за здравје и безбедност при работа
и да ги преземе неопходните мерки со кои се гарантира дека на секој работник му е
дадена доволна обука соодветна на посебните карактеристики на работата, водејќи
сметка за неговата стручна подготовка и искуство.“ (член 42, Закон за работни односи)
Пример за овластувачка диспозиција:
„Работодавачот има право на слободно одлучување со кој кандидат кој ги исполнува
пропишаните договорени, односно од работодавачот барани услови за вршење на
работата (услови за вршење на работата), почитувајќи ги законските забрани, ќе
склучи договор за вработување.“ (член 21, Закон за работни односи)
Пример за забранувачка диспозиција:
„Работодавачот не смее кандидатот за вработување или работникот да го става
во нееднаква положба поради расно или етничко потекло, бојата на кожата, полот,
возраста, здравствената состојба, односно инвалидност, религиозното, политичко
или друго убедување, членување во синдикатите, националното или социјалното
потекло, статус на семејството, имотната состојба, половата насоченост или поради
други лични околности.“ (член 6, Закон за работни односи)

Санкција
Санкцијата претставува мерка којашто се применува во случај на повредување
на правната норма, најчесто однесувајќи се на нејзината диспозиција како
суштински елемент. Зависно од тоа за каква правна норма станува збор, на пример
казненоправна норма, граѓанска норма или дисциплинска норма, зависи и карактерот
на санкцијата, па така постојат казненоправни санкции, граѓанскоправни санкции
и дисциплинскоправни санкции.

Пример за санкција:
„Глоба во износ од 7.000 евра, во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок
на работодавач - правно лице ако: 1) не е склучен договор за вработување меѓу
работникот и работодавачот и работодавачот не го пријавил работникот во задолжително
пензиско и инвалидско осигурување, здравствено осигурување и осигурување во
случај на невработеност пред стапување на работникот на работа.“ (член 264,Закон
за работни односи)
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Проблем 1
Наведете по еден пример за наредувачка, овластувачка и забранувачка диспозиција.

Што е ПРАВО?
Правото е организиран систем на правни правила со кои се уредуваат односите
на луѓето во општеството. Тие правила се наоѓаат во правните акти, како што се
Уставот, законите, подзаконските акти како и меѓународните договори коишто се
ратификувани во согласност со Уставот, а зад чија примена стои државата која
располага со механизмот на принуда или институција на некоја меѓународна
организација.

Дали знаевте дека...
Освен државите кои се секуларни (тоа се држави каде религијата е одвоена од
правото и институциите), постојат држави во кои постои испреплетеност на правото
и религијата. Во муслиманските земји, покрај тоа што во некои од нив ова право
станало државно право, тоа е и право на исламската вера. Исламското право уште
е познато како шеријат или шеријатско право. Основен правен извор на ова право е
светата муслиманска книга Куранот. Во некои земји, каде е во сила традиционалното
казнено исламско право, постои широка примена на смртна казна, каменување,
камшикување и други методи.

Што е ОБИЧАЈ?
Обичајот претставува правило за поведение на луѓето кое се создава по пат на
спонтано повторување на одредено поведение во општеството и таквото поведение
кое се повторува се пренесува од генерација на генерација. Обичајните правила биле
основните регулатори на односите кои се воспоставувале во родовско-племенската
заедница и претставуваат извор на правните норми. Со создавањето на државата,
власта голем дел од тие обичаи ги презема и ги претвора во право. Кај обичајот
е карактеристично тоа што поведението коешто се повторува и се пренесува
од поколение на поколение е толку зацврстено во свеста на луѓето што тие го
чувствуваат како дел од себе, односно го почитуваат и применуваат без потреба
од постоење на орган кој ќе го надгледува неговото почитување. Според тоа,
клучен елемент на обичајот е внатрешното чувство на задолжителност кај оние кои
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го применуваат без постоење на институција која се грижи за нековото доследно
спроведување. Како што постои санкција од страна на државата за прекршување
на правната норма, така постои санкција и за непочитување на обичајното правило,
меѓутоа не од страна на државата, туку од страна на „будното око“ на општеството.
Санкцијата за непочитување на обичај најчесто претставува презир и потсмев од
страна на општествената околина.

Прашања за дискусија:
1. Дали знаете некој обичај кој се практикува во вашето општество?
2. Дали некогаш сте прекршиле некој обичај или знаете некоја ситуација каде
постои повреда на обичајно правило?
3. Каква била санкцијата?

Дали знаевте дека...
Крвната одмазда или позната како принцип на талион „око за око, заб за заб“
претставува санкција која своите корени ги има во обичајот каде што принудата
доаѓа до највисок степен и ден-денес е присутна во некои средини.

„Око за око завршува единствено правејќи го целиот свет слеп.“
Махатма Ганди

Што е МОРАЛ?
Моралот исто така претставува општествена норма, но за разлика од обичајот, не
настанува со повторување на одредено поведение, туку претставува сфаќање за
одредено поведение, односно претставува свест на луѓето за одредено поведение
која не е задолжително поврзана со традиционалното повторување како кај обичајот.
Затоа често се среќава дека моралот претставува претстава за доброто и злото. Во
случај на повреда, исто како кај обичајот или кај правната норма, и при повреда на
некоја морална норма следува санкција, но сепак со значајна разлика. Имено, ако
при повреда на правна или обичајна норма санкцијата доаѓа од надворешноста,
т.е. општеството и државата, при повредата на морална норма, санкцијата освен
што може да дојде од надворешноста во облик на морален презир и одбивност,
може да проникне и од внатрешноста, односно од свеста на луѓето во облик на
каење и грижа на совеста.
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1.2. Човек, граѓанин, државјанин
1. Што е човек?
Социјалната интеракција меѓу луѓето создала голем број вредности, општествени
норми и обичаи кои заедно ја создаваат основата на човечкото општество. Човекот со
самото свое раѓање, со сите свои физички и психички карактеристики и способности,
станува дел од светот кој го опкружува. Најпрво создава тесна врска со најблиската
околина - семејството, а потоа и со целата општествена заедница. Човекот се раѓа
заедно со одредени права кои со текот на времето прераснале во природни права,
кои се неотуѓиви и му се загрантирани со самото раѓање, а тоа се правото на живот,
слободата, психичкото и моралното достоинство и сл. Сепак овие права ги обезбедува,
гарантира и штити и самата држава преку уставот, законите и институциите.

2. Што е граѓанин?
Поимот „граѓанин“ се употребува за да се покаже еднаквоста на луѓето кои
живеат во една држава. Со терминот граѓанин во конститутивните акти (устав на
една држава, меѓународни договори итн.), државата/заедницата им се обраќа на
своите државјани како на рамноправни човечки суштества и субјекти во правниот
и општествениот живот. Во Уставот на Република Македонија се користи терминот
граѓани на државата и со тоа на сите свои државјани им гарантира одредени права,
но тие се должни и да исполнуваат одредени обврски кон својата држава.

Проблем 1
Г-ѓа Марија Стојановска отишла во банка за да си ја подигне својата месечна пензија,
а притоа забележала дека не може да ја најде својата лична карта. Изгубената
лична карта веднаш ја пријавила во најблиската полициска станица.
1. Зошто г-ѓата Стојановска била вознемирена кога утврдила дека не може да
ја најде својата лична карта?
2. Дали сметате дека податоците од личната карта можат да бидат злоупотребени?
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Како доказ дека сте граѓанин на РМ добивате лична карта, што служи како средство
за идентификација. Едно од најзначајните права со кои се стекнуваат граѓаните со
наполнување на 18 години е правото на глас, преку кое на индиректен начин секој
граѓанин учествува во управувањето со РМ (преку своите политички избраници,
претседател, премиер, градоначалник, пратеници итн.).

3. Што е државјанин?
Трите основни карактеристики на државата се населението, територијата и границите.
Во овој случај нас нè интересира само населението и тоа неговата поврзаност со
државата. За да ја дознаеме поврзаноста меѓу државата и лицата коишто живеат во
неа, потребно е да знаеме многу фактори и институти коишто влијаат на таа поврзаност.
Еден таков институт е државјанството коешто претставува многу значаен феномен
како за државите, така и за меѓународната заедница воопшто. Државјанството се
однесува на правната врска меѓу државата и лицето што живее во неа.
Државјанството се уредува со закон. Државјанството кај нас е регулирано со Законот
за државјанство донесен од страна на Собранието на Република Македонија во
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Потекло

Лицето се стекнува со државјанство доколку најмалку
еден од неговите/нејзините родители е државјанин на
Република Македонија, без разлика дали лицето се родило
во друга држава. Кај оние лица родени на територијата на
РМ правото на државјанство се активира по автоматизам,
додека кај оние родени во странство со пријавување за
државјанство од страна на родителите до неговата 18
година. (Останатите исклучоци и услови се уредени со
членовите 4 и 5 од Законот за државјанството на РМ)

Раѓање на
територијата
на Република
Македонија

Лицето се стекнува со државјанство со самиот факт
на раѓање на територијата на Република Македонија
доколку родителите му се непознати или се со непознато
државјанство или пак се без државјанство (Останатите
исклучоци и услови се уредени со членот 6 од Законот за
државјанството на РМ).
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Природување
(натурализација)

Лицето се стекнува со државјанство по долгогодишно
живеење во државата иако нема друга основа за
стекнување со државјанство (ниту раѓање ниту потекло).
Поточно, лицето кое поднело барање за стекнување
на државјанство по пат на природување треба да е
полнолетно и до поднесувањето на барањето законски
и постојано да живее на територијата на Република
Македонија најмалку осум години и да ги исполнува сите
останати услови предвидени во член 7 став 1 од Законот
за државјанството на РМ.
Посебни услови и рокови за стекнување со државјанство
на Република Македонија се предвидени за лицата
без државјанство (апатриди), бегалците, иселениците
и странците кои склучиле брак со државјанин на РМ.
(Останатите исклучоци и услови се уредени со членовите
7, 7-а, 7-б, 7-в, и од член 8 до член 15 од Законот за
државјанството на РМ)

19921 год . Државјанството на Република Македонија се стекнува со:

3.1. Односот човек - граѓанин - државјанин
За поимите кои ги дискутиравме во овој дел на учебникот да ни бидат појасни,
мораме да ја определиме врската и разликата меѓу трите поими: човек, граѓанин и
државјанин. Со статус на човек се стекнува секое суштество родено живо и со човечки
лик. Веднаш по раѓањето лицето станува (преку некој од законски пропишаните
патишта) државјанин на некоја држава, во нашиот случај на Република Македонија.
Таа врска меѓу човекот и државата определува извесни права и обврски за секој
човек/државјанин (правна способност), но и луѓето кои не се државјани уживаат
определени човекови права гарантирани со меѓународните акти и независно од
поседувањето на државјанство на РМ. Сепак, еден човек и државјанин се стекнува
со сите свои права и способности (деловна способност, активно и пасивно бирачко
право и др.) со своето полнолетство или навршување на 18 години живот. Тогаш
човекот и државјанинот станува граѓанин (доколку нема некакви законски пречки за

1 Изменуван и дополнуван три пати и тоа во 2004, 2008 и 2011 година.
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тоа2 ) кој е еднаков на сите останати граѓани во уживањето на правата и слободите
и исполнувањето на обврските.

1.3. Демократија
Демократијата претставува еден од најраспространетите модели на политичко
организирање во систем на правила во една држава. Зборот демократија потекнува
од грчките зборови демос – што значи народ, и кратеон – што значи владеење,
па според тоа демократијата често се означува како „владеење на народот“ или,
попрагматично, како „владеење на мнозинството“. Во суштина, тоа е форма на
владеење во која државната власт треба да произлегува од народот и директно или
индиректно се спроведува од народот и за него. Зад основниот принцип државната
власт да се наоѓа во рацете на народот стојат бројни инструменти и форми преку кои
демократијата добива реална содржина и го овозможува влијанието на граѓаните
врз политичката и државната моќ.
Првична цел на демократијата како систем е постигнување оптимален баланс меѓу
„овозможувањето функционален политички/правен систем со кој владее народот
(граѓаните, мнозинството) и овозможувањето легитимен систем кој нуди еднаква
слобода и еднакви можности за сите граѓани, без разлика дали се мнозински или
малцински настроени за кој било проблем (индивидуалност)“ 3. Најдобро сумирани
елементи кои на еден политички систем му даваат атрибути на „модерна демократија“ се:
1. гарантирање на основните човекови права на индивидуата наспроти
државната власт и наспроти општествените групи;
2. поделба на власта на три дела (законодавна, извршна и судска);
3. слобода на мисла и изразување во медиумите;
4. верска слобода;
5. општи, еднакви и слободни избори (еден човек – еден глас) и
6. добро владеење (јавниот интерес пред сѐ и без корупција).4
2 На пример, одземена деловна способност
3 Водич за млади, Основни граѓански и политички слободи и права“ – Роберто Беличанец, Ана
Медарска и Бојан Маричиќ, НВО Инфоцентар, декември 2010, стр. 7, достапен на
http://www.soros.org.mk/CMS/Files/Documents/Vodic-za-Mladi.pdf
4 Ibid
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Прашања за дискусија:
1. Бидејќи демократијата се означува како владеење на народот, дали тоа
значи дека целиот народ владее?
2. Зошто не може целиот народ да владее?
3. Кој ги носи одлуките во едно општество (на државно, локално ниво, во
вашето училиште?
4. Дали сметате дека во државата некој има ексклузивно право во процесот на
донесување на одредени одлуки? Наведете неколку примери!
5. Дали демократијата како облик на владеење е карактеритична само за
современите општества или била својствена и во античкиот свет?
6. Како препознавате демократски систем и како можете да го разликувате од
недемократски или апсолутистички систем?

Рекоа за демократијата...
„Никој не се раѓа како добар граѓанин, ниедна нација не се раѓа
како демократска. Всушност, овие процеси се развиваат за време
на целиот живот. Младите луѓе мора да бидат вклучени од самото
раѓање.“
- Кофи Анан
„Два пати ура за демократијата, прво, бидејќи ја признава
разноличноста, и второ, бидејќи дозволува критика. Две „ура“ се
сосем доволни, нема повод за трето.“
-Е.М.Форстер
„Демократијата не може да успее ако оние кои го изразуваат нивниот
избор не се подготвени да избираат мудро. Вистинскиот чувар на
демократијата е образованието.“
- Френклин Рузвелт
„Се вели дека демократијата е најлошиот облик на владеење, освен
сите други што биле искусени.“
- Винстон Черчил
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„Демократијата е теорија која вели дека обичните луѓе знаат што
сакаат и заслужувааат да го добијат тоа.“
- Х.Л.Менкен
„Демократијата не е ништо поинаква од законот на улицата каде
51% од луѓето можат да им ги земат правата на другите 49%.“
- Томас Џеферсон

„Едно зло на демократијата е можноста да се провлече тиранијата
на мнозинството или на таа партија.“
-Лорд Актон
„Тиранијата природно произлегува од демократијата. Демократијата
преоѓа во деспотизам.“
-Платон
„Демократија е кога сиромашните, а не богатите, се оние кои
владеат.“
-Аристотел
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Облици на владеење

Монархија

Република

Претседателски
систем

Парламентарен
систем

Собраниски
систем

САД

Англија

Швајцарија

Монархија
Монархијата претставува облик на владеење каде што шефот на државата е едно лице,
поединец којшто доаѓа на фукнција по наследен пат и во принцип не носи политичка
одговорност за вршењето на власта. Иако монархијата е карактеристична за античкото,
средновековното и аристократското време, сепак, и денес постојат држави кои ја задржале
монархијата како државно уредување, меѓутоа станува збор за т.н. ограничени монархии
или, уште поточно, парламентарни монархии. Всушност, кај парламентарните монархии,
монархот е шеф на државата, но не и единствен и највисок орган. Парламентот е органот
којшто ги носи Уставот и законите со кои се ограничува власта на монархот, а Владата е
таа која претставува главен креатор и спроведувач на политиките. Монархот, најчесто,
има церемонијална улога и уште се нарекува и „круна во парламентот“, а има задржано
одредени права, како што се, на пример, правото на прогласување на законите и правото
на вето (т.н. супсидијарно вето). Најпретставителен пример за парламентарна монархија е
Обединетото Кралство (Велика Британија), но како демократски монархии кои со своите
системи докажале дека демократијата и монархијата одат заедно, неизбежно е да ги
споменеме и Холандија, Шпанија, Данска, Шведска, Норвешка, Белгија и сл.
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   Дали знаевте дека...  
Во светот денес постојат околу четириесет земји кои имаат монархиски облик на
владеење. Некои од нив се Белгија, Шведска, Холандија, Шпанија, Јапонија, а само
во неколку современи монархии шефот на државата е речиси политички неодговорен
носител на власта. Пример е Саудиска Арабија.

Република

Парламентарна
Претседателска

Собраниска

Денес неретко се среќава употребата на поимот република како синоним за
демократски облик на владеење. Главната карактеристика (разлика) во однос
на монархијата е што шефот на државата кај републиката (без разлика дали е
индивидуален или колективен орган) доаѓа на власт по пат на избори (директни
или индиректни), а не по наследен пат. Во зависност од начинот на кој шефот на
државата доаѓа на власт и опсегот на неговите надлежности, се разликуваат три
вида републики:
1. Претседателски систем – За овој систем карактеристично е тоа што постои
строга поделба на власта и принцип на контрола и рамнотежа (checks and
balances) меѓу законодавната, извршната и судската власт. Претседателот
на државата е носител на извршната власт при што во овој систем шефот
на државата и шефот на владата се една личност, a тој се бира од страна
на народот на непосредни избори. Носител на законодавната власт е
претставничкиот орган (парламентот) и односот меѓу законодавната и
извршната власт е регулиран според принципот на контрола и рамнотежа
(check and balances). Секоја од властите е независна една од друга, меѓутоа
едната власт ја контролира другата, а со тоа се воспоставува рамнотежа меѓу
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нив за прашањата за коишто имаат заеднички овластувања. Овој систем е
создаден и постои во САД.
2. Парламентарен систем – Во својата изворна форма е создаден во Англија. Се
карактеризира со флексибилна поделба на власта, при што постои рамнотежа
и соработка помеѓу властите, како и механизам за меѓусебно влијание.
Извршната власт е во рацете на два органи: шефот на државата и Владата.
Шефот на државата има церемонијална улога „круна во паламентот“, додека
извршната власт ефективно ја врши Владата. Владата мора да ја ужива
довербата на Парламентот и може да побара распуштање на Парламентот
доколку ја загуби таа доверба. Иако првенствено овој систем профункционирал
во парламентарната монархија, тој денес е распространет во голем дел
држави каде шефот на државата е претседател, а не монарх. Во Република
Македонија системот на парламентарна демократија во модификувана форма
е воспоставен со Уставот во 1991 година.
3. Собраниски систем – овој систем е карактеристичен за Швајцарија. Во овој
систем извршната власт ја врши Сојузниот совет (Влада), додека законодавната
власт ја врши Сојузното собрание. Интересно е тоа што Сојузното собрание го
избира Сојузниот совет и тој е одговорен за својата работа пред Собранието.
Сојузниот совет е составен од членови на седум административни ресори, а
еден од тие членови за период од една година ја врши функцијата претседател
на Конфедерацијата. Интересно е тоа што избраните членови на Советот за
мандатот за кој се избрани во време од четири години не можат да бидат
отповикани.
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1.3.1. Видови демократија
Прашања за дискусија:
1.
2.
3.
4.
5.

Какви видови демократија постојат?
Што е посредна, а што непосредна демократија?
Дали знаете каков мандат е прифатен во Република Македонија?
Кои се добри, а кои лоши страни на претставничкиот и императивниот мандат?
Што е референдум? Дали во Република Македонија имало референдум?

Посредна и непосредна демократија
Демократијата ја дефиниравме како „владеење на народот“, но, бидејќи владеењето
на целиот народ во буквална смисла на зборот е тешко изводливо и одржливо, тоа
народно владеење најчесто се сведува на власта на мнозинството или пак на власт
на избраните претставници на народот. Поточно кажано, во зависност од начинот
на кој демократијата се остварува можеме да зборуваме за:

I. Посредна демократија
Посредната демократија претставува извршување на власта преку претставници
избрани од страна на народот. Граѓаните го изразуваат своето мислење и волја
на демократски спроведени избори при што избраните претставници во името на
народот и во согласност со уставот и законите ја извршуваат власта. Времето за кое
се избрани да ја извршуваат власта се нарекува мандат. Постојат два вида мандат:
1. Претставнички мандат – избраните претставници за времетраењето на
мандатот не се должни да даваат отчет за своето работење на народот.
Иако, во принцип, тие се одговорни за својата работа пред граѓаните, сепак
пред истекот на нивниот мандат не можат да бидат отповикани.
2. Императивен мандат – избраните претставници се одговорни за својата
работа пред народот и тие можат пред истекот на својот мандат да
бидат отповикани.
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   Дали знаевте дека...  
Во Република Македонија е прифатен претставничкиот мандат. Со Уставот на
Република Македонија, член 62 став 3, се вели дека „пратеникот ги претставува
граѓаните и во Собранието одлучува по свое уверување“, а во ставот 4 од истиот
член се вели дека „пратеникот не може да биде отповикан.“

II. Непосредна демократија
За разлика од посредната демократија каде власта
се извршува од страна на избрани претставници од
страна на народот, кај непосредната демократија при
извршувањето на власта нема избрани претставници,
туку народот директно, непосредно одлучува. Денес
непосредната демократија има помало значење и
примена поради многу причини, пред сè поради функционалноста на политичкиот
систем, фактичката неможност целиот народ да владее или поради големината
на територијата на државата, како и потребата од поседување политичко знаење
и стручност за вршење на власта со која сите граѓани не располагаат. Тоа секако
не значи дека формите на непосредна демократија немаат своја примена во
претставничките демократии, напротив, повеќе од неопходно е нејзиното присуство
како своевиден коректив и надополнување на претставничката демократија.
Непосредната демократија е особено значајна за прашања од локално значење
(локална самоуправа и демократија) и за прашања и проблеми кои ги засегаат сите
граѓани во државата, па затоа за некоја таква одлука да добие јасен легитимитет
(поддршка) потребно е нивно изјаснување. Како позначајни облици на нeпосредна
демократија се среќаваат:
1. Референдум – Потекнува од латинскиот збор referendum и во превод
означува соопштување, нешто што треба да се соопшти. Во денешна смисла
референдумот има значење на највисока форма на непосредна демократија
преку која граѓаните на непосреден начин го даваат своето мислење за
одредено прашање или донесуваат определена одлука. На референдумот
граѓаните го изразуваат своето мислење гласајќи „за“ или „против“ одредено
прашање, зависно од тоа за што се распишува референдумот. Тие најчесто
се изјаснуваат за одредено прашање, односно проблем што треба допрва
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да се реши, а многу поретко за прашање за кое веќе е одлучено, само како
негова потврда. Оттука произлегува разликата меѓу претходен референдум
кој се распишува пред да се донесе одлука со цел да се слушне мислењето
на граѓаните и дополнителен референдум кога одлуката е донесена,
па се очекува од граѓаните да се изјаснат за неа. Зависно од степенот
на задолжителност, се разликуваат облигаторен референдум, на кој
одлуката која е донесена е задолжителна за парламентот, и факултативен
референдум, чија одлука не е задолжителна, но има советодавен карактер.
Во зависност од предметот за кој се распишува референдум, се разликуваат
уставотворен, законодавен, финансиски, за прашање од областа на
меѓународното право и меѓународните односи и сл.

Дали знаевте дека...
На 8 Септември 1991 година се одржа референдумот за независност на
Република Македонија чиј исход беше прогласување независност на Македонија
од Социјалистичка Федеративна Република Југославија. На гласањето, според
официјалните податоци, од 1.495.807 гласачи излегле 1.132.981 граѓанин со право
на глас или 71,85%, а од вкупниот број граѓани кои гласале на референдумот
позитивно се изјасниле 1.079.308 граѓани односно 95,09% (односно 72,16% од
вкупниот број граѓани со право на глас). Прашањето на референдумот гласело:

Дали сте за суверена и независна држава Македонија, со право на влез во
иден сојуз на суверени држави на Југославија? ЗА ПРОТИВ
2. Граѓанска иницијатива – Покрај референдумот, како облик на непосредно
политичко дејствување на граѓаните претставува и граѓанската иницијатива.
Станува збор за уставно загарантирано право на граѓаните да го остварат
своето право на предлог да се донесе одреден закон или друг општ акт.
Иницијатива за донесување на закон има секој граѓанин, група на граѓани,
институција или здружение. Со ова право на граѓаните им се гарантира
учество во законодавната постапка, без оглед на тоа дали граѓанинот е
припадник на политичка партија или здружение. Граѓаните можат да се јават
како предлагачи на закон на два начина:
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•
•

Посредно – преку овластените предлагачи (пратениците во Собранието на
РМ и Владата на РМ)
Непосредно – преку граѓанска иницијатива, која според Уставот претпоставува
собирање (потписи) на 10.000 избирачи

На пример, иницијаторот (граѓанин) ќе поднесе иницијатива до овластен предлагач
(на пр., пратеник во Собранието на РМ), а овластениот предлагач може да одлучи
да поднесе предлог-закон или да ја отфрли иницијативата. Претставничкиот орган
задолжително мора да постапи по прашањето во иницијативата.

Иницијатор
Граѓанин

Иницијатива

Овластен
предлагач

Може да одлучи
да поднесе
предлог-закон

Да ја отфрли
иницијативата

Тоа претставува посреден начин на предлагање закон од страна на граѓаните.
Собранието задолжително го разгледува предлогот за донесување на закон
од 10.000 граѓани исто како да го предложиле Владата или некој пратеник на
Собранието на РМ. Согласно со Уставот на РМ, право да предлагаат донесување
на закон имаат овластените предлагачи:
•
•
•

Секој пратеник во Собранието
Владата
Најмалку 10 000 граѓани

Дали знаевте дека...
Со донесувањето на Лисабонскиот договор во Европската Унија се воведе правото
на граѓанска иницијатива. Тоа значи дека европските граѓани можат да побараат
од Европската комисија да предложи нацрт-закон доколку соберат најмалку 1 000
000 (еден милион) потписи од значаен број држави-членки.
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3. Петиција – Со петицијата како облик на непосредно учество на граѓаните
во јавната политика, тие можат по писмен пат да искажат определено
барање или да се обратат до претставничкиот орган или друг орган или
пак да дадат определена иницијатива и да упатат критика. Додека кај
граѓанската иницијатива претставничкиот орган задолжително мора да
постапи, тоа не е случај со петицијата и токму во тоа се гледа разликата
меѓу нив. Сепак, постојат земји во светот каде што петицијата повлекува
задолжително постапување.
Пример: Младински образовен форум во 2013 година поведе петиција со која ги
повика сите ученици, наставници, професори, родители и загрижени граѓани да се
потпишат на петицијата со која од надлежните институции се бараше екстерното
тестирање во 2013 година да се прогласи за пилот-тестирање со цел учениците
и професорите да не бидат оштетени, а образовниот процес да добие можност за
корекција и подобрување. Петицијата започна на 3-ти јули 2013 година во период
од 10 последователни дена, во 15 градови во државата: Скопје, Тетово, Гостивар,
Кичево, Дебар, Струга, Охрид, Битола, Велес, Куманово, Кратово, Делчево, Гевгелија,
Неготино и Штип на која беа собрани 26 000 потписи екстерното тестирање да биде
прогласено за пилот-тестирање.
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1.4. Политички идеологии
Идеологијата е збир на идеи, убедувања и верувања, насочена кон зачувување,
обликување или промена на постоечкото политичко уредување и социјални односи,
која е прифатена од група на млади луѓе. Можат да се издвојат „правила“ кои важат
за сите видови идеологии:
1. Секоја идеологија претставува интегриран поглед врз постоечкото
општествено уредување;
2. Секоја идеологија нуди модел за посакуван идеален општествен систем;
3. Сите идеологии нудат опис за тоа какви политчки промени треба да се случат
за да се достигне идеалното општествено уредување.

Либерализам

Дали знаевте дека...
Magna Carta Libertatum е позната англиска повелба од 1215, која произлегла како
резултат од конфликтот кој постоел помеѓу кралот Јован (подоцна познат како Јован
без Земја) и англиските барони, околу правата кои ги имал кралот. Magna Carta е
револуционерен документ кој демонстрира политички либерализам, и за прв пат
ги штити индивидуалните права во монархискиот систем.
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Индивидуализам
Индивидуализмот вели дека индивидуата е поважна од која било социјална група или
колектив. Независно од тоа како ќе ја дефинираме човековата природа, либералите
се обединети во идејата да создадат општество во кое секоја личност ќе биде
способна за развој и искористување на сопствените потенцијали.

Слобода
Индивидуалната слобода за либералите е уште еден принцип кој ги обединува.
Слободата е услов за остварување на сопствени интереси преку можноста за извор:
каде ќе живееме, за кого ќе работиме, што ќе консумираме и сл. Подоцна либералите
започнуваат слободата да ја третираат како неопходна за луѓето да ги развијат
своите вештини, таленти и да го остварат целосно својот потенцијал. Треба да се
нагласи дека либералите не сметаат дека луѓето имаат право на апсолутна слобода.

Рационалност
Влијанието на рационализмот може да се увиди преку зајакнување на вербата и
во индивидуализмот и во слободата. Луѓето, како рационални суштества способни
за размислување, ги дефинираат и ги штитат своите интереси. Рационализмот е
всушност верување дека светот има рационална структура и може да биде разбран
преку логика и критичко размислување.
Рационализмот верува во капацитетот на човекот да го разбере и објасни светот, да
најде решение за проблемите кои ги уочува. Како последица, либералите се залагаат
за однесување базирано на логичко и критичко објаснување, наспроти однесување
кое се потпира, на пр., врз традиција или обичај. Не е чудно што либералите се
поборници за образование. Луѓето можат да се усовршуваат себе преку акумулација
(зголемување) на знаење и напуштање на предрасудите и суеверието. На овој начин
се промовира личен развој и се постигува историски и социјален напредок.

Правда
Либералната теорија на правдата вклучува верба во еднаквост на неколку нивоа.
Прво, сите луѓе се родени еднакви и ги поседуваат природните права или правата
на човекот. Второ, формалната еднаквост е идеја која се застапува за доделување
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ист формален статус на сите индивидуи, особено при редистрибуција на права и
овластувања. Како резултат либералите не одобруваат доделување на социјални
привилегии или предности за некои, но не и за други врз основа на фактори како
пол, раса, религија или социјална позадина. Правата не треба да се привилегија на
одредена група луѓе, на пр. само мажи, белци, христијани или богати. Најважи форми
на формална еднаквост се правната и политичката еднаквост. Трето, либералите
веруваат во еднакви можности. Секој човек треба да има еднаква шанса со другиот
за да се издигне или да потфрли во општеството. Либералите сметаат дека треба
да постои наградување врз основа на заслуга, способност и желба да се работи
- ова е начин да се создаде поттик за луѓето да ги развиваат своите потенцијали
и таленти. Еднаквоста во оваа смисла значи еднаква шанса за да се развиваат
способностите и талентите.

Различности и толеранција
Либералната социјална етика ги прифаќа и слави моралните, културните и политичките
различности. Различностите се врзуваат со толеранцијата. Толеранцијата подразбира
воздржување, трпеливост, подготвеност да им се дозволи на останатите да
размислуваат, да зборуваат, да се однесуваат на начин со кој ние не се согласуваме.
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Конзервативизам

Знаевте ли дека: Маргарет Тачер е поранешен лидер на Конзервативната парија
во ОК и првата жена премиер на Обединетото Кралство. Позната е по прекарот
Железната Дама. Кога се опишува периодот кога таа е на власт во ОК, неретко се
користи терминот тачеризам.

Традиција
Конзервативците во идеолошкиот фокус ја ставаат одбраната на традицијата, односно
на вредности, практики и институции кои се пренесуваат од една генерација на
друга. За споредба, либералите велат дека институциите не треба да се проценуваат
врз основа на тоа колку долго успеале да преживеат, туку колку успешно ги
исполнуваат потребите и интересите на индивидуалците во општетството. Доколку
не успее да ги оствари очекувањата, таа институција треба да се реформира или
да се отстрани. На пр. либералите често доаѓаат до заклучокот дека монархијата
како форма на државно уредување во современи услови е застарена и треба да се
напушти. Конзервативците, пак, од друга страна, остро се спротивставуваат велејќи
дека иституциите и обичаите треба да се зачуваат токму затоа што го преживеале
тестот на времето.
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Конзервативците веруваат дека традицијата им дава идентитет и на општеството
и на индивидуата. Веќе постоечките традиции и институции им се познати и затоа
луѓето развиваат чувство на припадност, кое е посилно затоа што е историски
базирано (пр. монархијата создава чувство на социјална припадност преку тоа што
ги поврзува луѓето со минатато и им дава колективно разбирање за тоа кои се).
Промената, пак, според конзервативците е патување во непознатото: тоа создава
неизвесност и несигурност и со тоа ја загрозува нашата среќа.

Човековото несовршенство
Според конзервативците човештвото е себично и алчно, со потреба да се стекнува
одново и одново со моќ. На пример, конзервативците сметаат дека криминалот,
не е производ на општествена нееднаквост или општествени неповолности (како
што сметаат либералите и социјалистите), туку тоа е последица на човековите
инстинкти и апетити.

Органско општество
Конзервативците на општеството гледаат како на жива материја, организам чии
делови функционираат заедно и во хармонија (како мозокот, срцето, белите дробови
во човековото тело). Организмот е повеќе од само збир на индивидуални делови;
целината е составена од лесно кршливи врски помеѓу составните делови, кои, доколку
се оштетат, може да доведат до смрт на организмот. Организмот е обликуван, пред
сè, од природни влијанија, а не од човечки квалитети, како што се оригиналноста и
иновативноста. На пр., семејството не е измислено од некој политички теоретичар,
туку е производ на природни импулси како што се љубовта, грижата и одговорноста.

Хиерархија и авторитет
Конзервативците веруваат дека општеството е природно хиерархиски структурирано.
Исто како што мозокот, срцето и бубрезите извршуваат различни функции во
човековото тело, различни класи и групи исто така имаат своја специфична улога
во општеството. Неопходно е да постојат лидери и луѓе кои ќе ги следат; менаџери
и работници; луѓе кои ќе одат на работа и луѓе кои ќе седат дома и ќе се грижат за
децата. Нееднаквоста во богатството и општествените позиции е оправдано, затоа
што не сите имаат еднакви општествени одговорности.
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Хиерархијата е зајакната од идејата за авторитет. Авторитетот, како и општеството, се
развива природно. Родителите имаат авторитет врз своите деца, тие го контролираат
речиси секој аспект од нивниот живот, но тој авторитет не е настанат како договор
меѓу децата и родителите. Затоа авторитетот има свое потекло во природата на
општеството и општествените институции. Во училиштатата авторитет има професорот;
на работа - работодавачот; во општеството - власта. Според конзервативците,
авторитетот е потребен и корисен за сите да имаат насоки, поддршка и безбедност
со тоа што знаат кои се во општествто и што се очекува од нив.

Сопственост
Конзервативците сметаат дека сопственоста носи психолошки и општествени
предности. На пример, сопственоста овозможува сигурност, независно дали се
работи за поседување на куќа или заштеди во банка. Меѓутоа, сопственоста има
и општествена вредност. Оние кои поседуваат богатство, односно имот, се склони
да ја почитуваат и сопственоста на другите. Овие сопственици имаат интерес да се
одржува редот и да се почитува правото во едно општество. Меѓутоа, подлабока и
полична причина зошто конзервативците ја поддржуваат сопственоста е затоа што
ја сметаат за олицетворение на личноста. Луѓето се ценат по она што го поседуваат.
Сопственоста не се само предмети кои имат практична вредност, на пр. куќа за да
бидеме на топло, автомобил за да можеме полесно и побрзо да се движиме, туку тие
зборуваат и за карактерот и за личноста на сопственикот. Затоа, конзервативците
грабежот го сфаќаат не само како загуба или оштета на нивниот посед туку и како
повреда на нивната личност.
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Социјализам

Дали знаевте дека...
Меѓународната унија на социјалистичка младина е организација составена
од социјалистички, социјалдемократски и работнички партиски подмладоци од
преку 100 држави. МУСМ e членка на Европскиот младински форум. 143-те членки
на организацијата се посветени на борба за слобода и човекови права, еднаквост
и солидарност.

Заедница
Социјализмот верува дека луѓето како социјални битија се способни да ги надминат
проблемите преку искористување на силата на заедницата, а не само преку
индивидуалниот напор. Ова е колективистичка визија бидејќи го нагласува капацитетот
на луѓето за колективно дејствување, нивната спремност и можност да остваруваат
цели со заеднички труд, наместо да целат кон остварување само на лични интереси.
Колективизмот, во поширока смисла, е верување според кое колективниот човечки
напор е од поголема вредност од напорот на индивидуата за лични интереси. Оттука,
според социјализмот социјалните групи, било да се тоа „раси“, „националности“, „класи“,
се значајни политички ентитети.

Соработка
Според социјалистите, ако човечките суштества се социјални битија, природниот однос
помеѓу нив попрво ќе биде основан на соработка, а не на натпревар. За разлика од
конзервативците и либералите, кои натпреварот помеѓу индивидуите го гледаат
како добар, социјалистите веруваат дека насочувањето на една индивидуа против
друга прави индивидуите да заборават на социјалната природа. Натпреварот создава
себичност и агресија. Индивидуите кои работат заедно, а не еден против друг, ќе
создадат врски на грижа, симпатија и привлекување.
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Еднаквост
Социјалистите развиле три аргументи во корист на социјалната еднаквост.
Прво, социјалната еднаквост ја поддржува правдата и правичноста; второ, ја
зацврстува заедницата и соработката; и трето, создава основа за себереализација
и исполнителност кај луѓето.

Општествена сопственост
Социјалистите изворот на натпреварот и нееднаквоста најчесто го наоѓале во
приватната сопственост, под што разбирале капацитети за производство и капитал,
а не лични поседи како облека, мебел, куќи. Овој став кон сопственоста го разделува
социјализмот од конзервативизмот и либерализмот, кои на сопственоста гледале
како на природна и правилна. Социјалистите ја критикуваат приватната сопственост
поради тоа што таа е нееднакво распределена, поттикнува лакомост, ги прави луѓето
поголеми материјалисти и, на крај, го разделува општеството. Затоа социјалистите
сметаат дека приватната сопственост треба да се укине или да се замени со
општествена сопственост.
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Национализам

Дали знаевте дека...
Американската револуција (исто се нарекува и Војна за независност на Соединетите
Држави, или Американска револуционерна војна) се случува во периодот 1775 - 83,
кога 12 британски северноамерикански колонии, се креваат на бунт, успеваат да
издејствуваат независност од Велика Британија и започнуваат процес на формирање
на Соединетите Американски Држави.
Всушност Американската и Француската револуција се сметаат за првите моќни
манифестации на национализмот.

Нација
Наједноставна дефиниција би била дека нациите се културни ентитети во кои луѓето
споделуваат исти вредности и традиции, особено заеднички јазик, религија и историја,
и вообичаено делат иста географска област. Меѓутоа, иако одредени културни обележја
се врзуваат со нација, најчесто јазик, религија, етницитет, историја и традиција, не
постои објективен критериум кога и каде настанува нацијата.
Според национализмот, нацијата е централната политичка организација. Често се мешаат
поимите нација, држава, земја или се користат како синоними. Многу политички спорови
се однесуваат на тоа дали одредена група треба да се смета за нација и дали треба
да ги ужива правата кои доаѓаат со статусот на нација, на пр. Курдите, Палестинците,
Тибетјаните, Баскијците и сл.
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Самоопределување
Националниот идентитет се потврдува со постоење желба за да се создаде или
да се одржи политичка независност, најчесто прикажана преку принципот на
национална самоопределба. Целта на национализмот е креирање на нација – држава.
Досега се евидентирани два начина за настанување на нација - држава, процес
на обединување (пр. Германија) и процес на стекнување независност, односно
ослободување од надворешно владеење ( пр. Полска).
Треба да се потенцира дека национализмот не значи неопходно врзување со идејата
за држава - нација. Некои нации се задоволуваат и со извесен степен на политичка
автономија, што не значи целосна независност, како што е примерот со велшкиот
национализам и неговата политичка автономија во склоп на Обединетото Кралство.
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Фашизам

Дали знаевте дека...
Во сите форми, уметноста во нацистичките режими се користела за ширење
пропаганда. Целта на пропагандата била да се убеди јавноста да се бори и да
учествува во воените дејствија, да промовира национално единство, да шири
омраза кон еврејското население, меѓутоа вклучувала и прашања, на пример, за
улогата на жените и младите во општеството.
Постерите често биле користени како алатка за пропаганда и претставуваат одличен
пример како уметноста може да биде искористена за политички цели.

Антирационализам
Фашизмот не е едноставно повикување на емоции и нагони, туку специфичен
систем на верувања и вредности преку кои се обидува да допре до емоциите и да
ги мотивира луѓето да бидат политички активни.
Фашизмот целата своја верба ја насочува кон историјата, културата и органската
заедница. Хердер вели дека секоја нација е определена од колективен дух,
комбинација од историја, култура и особено јазик. Заедниците се органски или
природни ентитети, кои не функционираат на основа на интерес на рационални
индивидуи, туку на основа на лојалност и емоционална поврзаност која потекнува
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од идејата за заедничко минато. Во фашизмот органската заедница е доведена
до екстрем. Националната заедница Volksgemeinschaft, е невидлива целина. Сите
конфликти се подредени на повисока, колективна цел. Јачината на една нација е
зависна од моралното и културно единство (пр. за слоган: Сила преку единство).

Борба
Фашизмот ја гледа борбата како природен и неизбежен услов на општествената и
на меѓународната сцена. Само натпревар и конфликт може да гарантираат човеков
напредок. Ако човековото постоење го тестираме преку натпревар и конфликт, тогаш
крајниот тест е војна. Фашизмот е уникатен помеѓу идеологиите, сметајќи ја војната како
навистина добра и пожелна, сама по себе. (пр. за слоган: Војната за мажите е она што
е мајчинството за жените).
За разлика од традиционалните хуманистички или религиозни вредности, како грижа,
емпатија и сочувство, фашистите почитуваат други вредности во брачниот живот како
лојалност, должност, послушност и саможртва. Kога се глорификува победата на посилниот,
моќта и силата се цели сами по себе. Слично, слабоста е презирана, елиминацијата на
слабите и нееднаквоста се посакувани: тие мораат да бидат жртвувани за општото добро,
исто како што преживувањето на видот е поважно од преживувањето на единката.

Лидерство и елитизам
Фашизмот радикално го одбива концептот на еднаквост. Луѓето се раѓаат со драстично
различни способности и атрибути, а оние со ретки лидерски способности, преку борба,
се издигаат над оние способни само да следат. Фашистите сметаат дека општеството
е составено од 3 типа на луѓе: врховниот водач, воената елита, масите.
Принципот на лидер како основен принцип доаѓа откако се напуштени или сериозно
ослабнати посредничките институции како избори, парламент, партии, со што не се во
можност да ја предизвикаат или попречат волјата на лидерот. Улогата на лидерот е да
ја дефинира судбината на народот, нивната волја, да ја трансформира инертната маса во
моќна и незапирлива сила. Додека традиционалното лидерство се труди да ги исклучи
масите од политиката, тоталитарните диктаторства целат да ги регрутираат масите за
цели на режимот преку константна пропаганда и политичко агитирање. Симболика на
овој момент се референдумите или народното гласање, собирите и народните протести.
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Ултранационализам
Традиционалното сфаќање вели дека државите не се еднакви ниту меѓусебно
зависни држави, туку природни ривали во борба за доминација. Фашистичкиот
национализам не учи на почитување на туѓите културни вредности или национални
традиции, туку се застапува за супериорност на една нација над друга.
Други обележја на фашизмот се расизмот и антисемитизмот.

Проблем 1
Поделете се во 2 групи, едните претставувате либерали, а другите конзервативци.
Вашата задача е да размислите, и врз основа на она што го чувте досега, да објасните
каков би бил ставот на вашата група, по однос на следните прашања :
•
•
•
•
•
•
•
•

Абортус
Смртна казна
Контрола на оружјето
Истополови бракови
Религија
Легализација на марихуаната
Справување со криминалот
Позитивна дискриминација
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1.5. Поделба на власта
Една од основните карактеристики на демократските системи, за каков што
се претставува и нашиот систем на владеење во Македонија, е поделбата на
власта. Во современите теории се смета дека колку повеќе власта е разделена
на различни институции, демократијата е погарантирана и на повисок степен. Во
демократските системи, владеењето само на една институција или една личност
е целосно неприфатливо. Затоа, основа на демократијата е поделеноста на власта
на повеќе институции или личности. Секоја од нив има свои задачи и права и ниту
една од нив не смее од нив да отстапи или да ги пречекори спротивно на законот
и утврдениот принцип. Целта на овој принцип на поделба на власта е да спречи
концентрација на голема моќ во еден центар, институција или личност, бидејќи
на таков начин се спречува злоупотреба на власта и воведување на авторитарни
практики на владеење.
Во Република Македонија, според овој терк, имаме три вида власт, и тоа, законодавна,
извршна и судска. Помеѓу институциите кои раководат со овие видови власт се
дели власта во Република Македонија, и сите од нив имаат со Уставот дефинирани
надлежности и одговорности.
Законодавната власт во Република Македонија е претставена од Собранието на
РМ. Собранието или Парламентот е институција која ги носи законите во нашата
држава. Составот на Собранието на РМ е биран од страна на граѓаните на посебни
(парламентарни) избори и се состои од 123 пратеници. Покрај законите, Собранието
усвојува и одредени одлуки, декларации, донесува заклучоци, прифаќа или одбива
извештаи на одредени институции, поставува пратенички прашања до извршната
власт (Владата) и бара од извршната власт да оствари некои задачи, бира дел од
судската власт, го донесува Буџетот на РМ.
Извршната власт кај нас е поделена меѓу Владата на РМ и Претседателот на РМ.
Владата е составена од премиер, како нејзин раководител, и одреден број министри,
како нејзини членови.
Судската власт ја сочинуваат судовите, како независни од останатите власти.
Во Република Македонија постојат основни судови (со основна или проширена
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надлежност), апелациони судови, управни судови, Виш управен суд (значи, постои
еден Управен суд на РМ и еден Виш управен суд на РМ како второстепен орган на
управната постапка) и Врховен суд. Многумина го класифицираат и Уставниот суд
на РМ како дел од судската власт на РМ иако тој тоа не е. За него следува посебно
објаснување за улогата и надлежностите на оваа институција. Тие одлучуваат, секој
на својот степен и секој во рамките на месната и стварната надлежност определена
со Уставот на РМ и со законите.

Проблем 1
Разгледајте ги надлежностите на органите на власт: Собранието, Владата,
претседателот и Судот и поврзете која од нив спаѓа во законoдавната, извршната
и судската власт.
Собранието на Република Македонија
ја избира Владата на Република
Македонија.
Судовите се самостојни и независни.
Претседателот го определува мандатарот за
состав на Владата на Република Македонија.
Собранието на Република Македонија избира
судии на Уставниот суд.

Законодавна власт

Собранието на Република Македонија избира
дел од членовите на Судскиот совет на
Република Македонија.

Извршна власт

Владата на Република Македонија учествува
во работата на Собранието на Република
Македонија.

Судска власт

Претседателот на Република Македонија има
право да дава суспензивно вето на законите
што ги донесува Собранието на Република
Македонија.
Судовите судат врз основа на Уставот
и законите донесени во Собранието и
врз основа на меѓународните договори
ратификувани од страна на Собранието во
согласност со Уставот.
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Собранието на Република Македонија врши
политичка контрола и надзор над Владата и
над други носители на јавни функции што се
одговорни пред Собранието.
Владата на Република Македонија предлага
закони, републички буџет и други прописи
што ги донесува Собранието на Република
Македонија.

Законодавна власт

Собранието може да изгласа недоверба на
Владата на Република Македонија.
Претседателот на Република Македонија
предлага двајца членови на Уставниот суд на
Република Македонија.

Извршна власт

Судска власт

Претседателот на Република Македонија
предлага двајца членови на Судскиот совет
на Република Македонија.
Судската власт ја вршат судовите.
Владата на Република Македонија донесува
уредби и други прописи за извршување на
законите што ги донесува Собранието на
Република Македонија.

Што подразбираме под организација на власта?
Односот помеѓу носителите на државната власт.

Организација
на власта

Поделба
на
власта

Флексибилна
поделба на
власта
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Дали еден систем е заснован врз начелото на поделба на власта или врз начелото
на единство на власта може да определиме според два критериуми:
1. Организациска независност (органите не произлегуваат еден од друг и не
се бираат еден од друг)
2. Функционална независност (секој орган е самостоен во вршењето на својата
работа, не може да се вмешува во работата на другите органи на власта, да
им укинува акти кои тие ги донеле во вршењето на својата надлежност и не
може да им дава задолжителни упатства).

Дали знаевте дека...
Принципот на поделба на власта е една од темелните вредности на уставниот
поредок, предвидена со Уставот на РМ од 1991 година и тоа како една од темелните
вредности на кои почива државата предвидени во членот 8. За разлика од овој
Устав, сите претходни устави на Македонија го познавале принципот на единство
на власта.

Прашања за дискусија:
1. Што мислите кој принцип на организација на власта е поголема гаранција
во борбата против злоупотребата на власта? Зошто?
2. Дали знаете некоја држава каде постои единство на власта како принцип
на организација на државната власт?
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1.6. Законодавна власт – Собрание на
Република Македонија
Законодавната власт, како
што и самото име кажува,
постои за да ги поставува
правилата во државата,
односно нејзина примарна
задача е да ги донесува
законите. Обично се вели дека
ги донесува правилата, но
сепак терминот поставување
би бил посоодветен. Кај нас
претставник на законодавната
власт е Собранието на РМ. Ширум светот, претставници на законодавната власт се
парламентите или законодавните домови. Во различни држави законодавната власт
е различно уредена, на пример често постојат примери каде еден парламент има
два дома со еднаква сила на нивните одлуки, но постојат и случаи каде двата дома
се со различна сила на одлуките или, подобро речено, со различни надлежности,
но исто така постојат голем број држави каде постои само еден законодавен дом.

Што е Собрание? Кој го сочинува Собранието?
Кај нас, Собранието на Република Македонија е единствен законодавен орган при
носењето на законите, односно тоа не ја дели власта со друг орган, но затоа е колективно
тело составено од избраниците на граѓаните. Пратениците се бираат на непосредни
избори, кои во редовни услови се одржуваат на секои 4 години. Во Македонија, сè до
изминатиот изборен циклус во 2011 година, имавме 120 пратеника, кои се бираат
од 6 изборни единици, подеднакво по 20 пратеници од секоја изборна единица. На
последните избори се избраа 123 пратеници, од кои последните три се претставници
на дијаспората (еден пратеник од Европа, еден од САД и Канада и еден од Австралија
и Нов Зеланд). Деловникот на Собранието вели дека во него може да има најмалку 120,
а најмногу 140 пратеници. Според моменталниот изборен модел, претставниците на
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граѓаните, односно пратениците се дел од политичка партија, и на изборите се гласа
за политичката партија и нејзината платформа, а не за личноста како индивидуалец.
Сепак, овој принцип се компензира со правилото дека пратеникот е сопственик на својот
мандат бидејќи тој го добива мандатот од граѓаните на избори независно од тоа што
на изборните листи е предложен од политичка партија. Сопственоста врз мандатот од
страна на пратеникот подразбира дека дури и ако тој/таа одлучи да истапи од партијата
која го предлага на изборна листа не е обврзан да го врати мандатот на партијата,
туку може слободно да дејствува во работата на Собранието како независен пратеник
или како пратеник од некоја друга партија.
Во последно време постојат идеи и предлози од некои политички партии и граѓански
организации да се овозможат таканаречени „отворени листи“, според кои граѓаните би
избирале личности од предложената изборна листа без разлика на тоа на кое место
од листата се наоѓаат, што се смета за подемократски начин на избор на народните
пратеници, при што волјата на граѓаните има предност пред волјата на политичките
партии, кои според постоечкиот изборен модел имаат слобода за утврдување на
редоследот на изборните листи.

Што работи Собранието?
Собранието во Македонија ги носи Уставот, законите, Буџетот на РМ, расправа и
прифаќа или одбива извештаи на разни државни институции, ратифитикува меѓународни
договори, дава дозвола за нивно склучување, може да изнесе став за воспоставување
дипломатски односи со други држави, одлучува за учество на Македонија во меѓународни
воени акции или пак хуманитарни акции. Собранието донесува и друг вид одлуки, но
погоренаведените се најчести и најбитни. Исто така, секоја измена или дополнување
на некој закон се усвојува во Собранието.

Како работи Собранието?
Собранието заседава на пленарни седници. Тоа се седниците каде учествуваат сите
123 пратеници. Секоја одлука го поминува овој, последен филтер, и за неа се расправа
пред да биде изгласана на пленарната седница. За да се олесни работата на пленарните
седници во Собранието, постојат комисии и други работни тела за сите поважни прашања.
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Членови на комисиите се исто така пратеници, но наместо да членуваат сите пратеници,
таму се прави сразмерно претставување на партиите од власта и опозицијата согласно
со нивната застапеност во вкупниот број пратеници. Бројот на пратеници кои учествуваат
во работата на комисиите варира од 5 до 11, а некаде и повеќе. Со пленарните седници
раководи претседателот на Собранието, кој го заменуваат тројца потпретседатели.
Претседателот е избран од редот на парламентарното мнозинство (владејачките партии),
додека власта, опозицијата и припадниците на заедниците кои не се мнозинство во
РМ имаат по еден потпретседател. Секоја од комисиите исто така има претседател и
негов заменик. Дел од комисиските претседатели се од редот на опозицијата според
претходен договор меѓу самите политички партии. Секоја од пратеничките групи во
Собранието има свој координатор, а за да се формира пратеничка група потребни се
најмалку пет пратеници.
Собранието ги донесува сите законски норми во Македонија, кои стапуваат на сила
веднаш по нивното потпишување од страна на претседателот на РМ. Дел од пратениците
можат да предложат одреден законски текст, кој претседателот на Собранието го става
во законодавна процедура, се дискутира и (не) се усвојува низ матичната (тематска)
собраниска комисија и други надлежни комисии во Собранието, потоа на пленарна
седница каде се гласа за него. Законски текст можат да предложи и Владата, како и
10 000 граѓани. Најчест предлагач на закони е Владата, која го предлага и Буџетот на
РМ, според кој се определува колку пари ќе троши државата во определена година.
До Собранието, исто така, дел од државните институции и агенции поднесуваат извештаи
за својата работа и трошење на финансиските средства. За еден мал дел поважни одлуки
Собранието одлучува со двотретинско мнозинство од вкупниот број пратеници, додека
останатите одлуки и најголем дел од законите се носат со релативно мнозинство, односно
со половина плус еден од присутните пратеници, додека апсолутното мнозинство кое е
потребно за одреден број закони подразбира мнозинство од вкупниот број на пратеници.

Дали знаевте дека...
По уставните измени усвоени во 2001 година, за усвојување на дел од системските
закони, како и оние кои имаат големо значење (културно, политичко, образовно и
сл.) за етничките заедници кои не се мнозинство во РМ, потребно е дополнително
мнозинство од вкупниот број пратеници кои припаѓаат на етничките заедници кои не
се мнозинство во РМ.
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Имунитет на пратениците
Прашања за дискусија:
1. Што претставува, според вас, имунитет на пратеници?
2. Дали пратениците треба да уживаат имунитет и зошто?
3. Која е разликата помеѓу материјален и процедурален имунитет?
Кога зборуваме за пратениците како претставници на граѓаните, за да можат
непречено да ја извршуваат функцијата за која се избрани, тие мора да бидат
ослободени од секаков вид притисоци и влијанија, што подразбира уживање на
зголемена заштита на одредени права во однос на другите граѓани. Станува збор
за имунитет на пратениците, кој во зависност од тоа што опфаќа и на кој временски
период се однесува, односно дали само за времето кога се пратеници или и по
завршувањето на нивниот мандат, може да биде материјален и процедурален.
Пратеникот ужива имунитет од денот на верификацијата на мандатот до денот на
престанокот на мандатот.
Материјален имунитет - Пратеникот не може да биде повикан на кривична
одговорност или да биде притворен за искажано мислење или за гласање во
Собранието (член 64 ст.2 од Уставот). Иако Уставот не се служи со терминот
материјален имунитет, од самата суштина произлегува дека оваа одредба од
Уставот се однесува на материјалниот имунитет, што значи дека пратеникот не може
да биде притворен за искажано мислење или гласање во Собранието - што само по
себе има гарантна функција во насока на слободно вршење на неговата должност,
без страв дека пратеникот ќе биде повикан на кривична одговорност. Сепак, вака
поставениот материјален имунитет не треба да се сфати во апсолутна смисла,
односно дека пратеникот има апсолутна и неограничена слобода на изразување
во Собранието. Согласно со Уставот, тој не може да биде притворен за искажано
мислење во Собранието, но Деловникот на Собранието предвидува граници до каде
се протега слободата на израување на пратеникот кои не смее да ги премине и да
ги повреди, а тие граници се одредбите кои се однесуваат на редот на седницата
и достоинството на Собранието.
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Процедурален имунитет - Пратеникот не може да биде притворен без одобрување
на Собранието, освен ако е затечен во вршење кривично дело за кое е пропишана казна
затвор во траење од најмалку пет години (чл. 64 ст.3 од Уставот). Процедуралниот
имунитет го штити пратеникот од притвор и тоа само за времетраење на мандатот,
а не и по неговото завршување.

Барање
за
притвор

Се доставува
до

Комисија за
деловнички
и мандатноимунитетни
прашања

Претседател
на
Собрание

Го доставува
барањето до

Комисијата поднесува
извештај на првата
наредна седница на

Собрание на
Република
Македонија
врз основа на
извештајот одлучува
Дали
ќе даде
одобрение
за притвор

Дали нема
да даде
одобрение
за притвор

Имунитетот на пратеникот може да се примени и кога тој самиот не се повикал на
него, ако тоа е потребно за вршење на функцијата пратеник. Исто така, значајно е
да се напомене дека, доколку Собранието одлучи да не даде одобрение за притвор,
пратеникот веднаш ќе биде пуштен на слобода.
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1.6.1. Надлежности на Собранието на
Република Македонија
Кога зборуваме за надлежноста на Собранието на Република Македонија, на
прв поглед секогаш мислиме на неговата законодавна надлежност, во рамки на
која Собранието ги донесува Уставот, законите, републичкиот Буџет и завршната
сметка на Буџетот, како и просторниот план на Република Македонија, дава
автентично толкување на законите и ги ратификува меѓународните договори во
форма на закон за ратификување на меѓународен договор. Меѓутоа, покрај оваа
негова традиционална надлежност, Собранието на Република Македонија има и
други надлежности.

Проблем 1
Oсновниот Суд донел пресуда со која го прогласил за виновно лицето Н.Н со
навршени 30 години старост поради основано сомнение дека сторило кривично дело
„Неодзивање на повик и одбегнување на воена служба“. Собранието носи Закон
за амнестија на граѓаните на Република Македонија кои не ја извршиле воената
обврска, со кој се ослободуваат од гонење, се запираат кривичните постапки и
потполно се ослободуваат од извршување на казната затвор граѓани на Република
Македонија со навршени 30 години старост за кои постои основано сомнение дека
сториле кривични дела по член 214 – неодзивање на повик и одбегнување на воена
служба и член 217 – самоволно оддалечување и бегство од вооружените сили од
Кривичниот законик на Република Македонија – општ и посебен дел.

Прашања за дискусија:
1.
2.
3.
4.
5.

Кој ја врши судската власт во Република Македонија?
Дали во овој случај постои т.н. „мешање на законодавната власт во судската“?
Кој ја дава амнестијата и како?
Дали сте слушнале за помилување? Кој го дава помилувањето?
Која е разликата помеѓу амнестија и помилување?
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Согласно со принципот на поделба на власта, судската власт ја вршат судовите. Тука
не треба погрешно да се сфати дека Собранието врши судска власт, бидејќи судската
власт е во ексклузивна надлежност на судовите на Република Македонија, туку многу
повеќе како механизам на контрола на законодавната власт врз судската власт во
духот на принципот на меѓусебна проверка и балансирање (checks and balances).

Амнестија

Помилување

Со амнестијата на
однапред неопределен
круг лица им се
дава ослободување
од гонење или
потполно или делумно
ослободување од
извршување на
казната, им се заменува
изречената казна со
поблага казна, им се
определува бришење
на осудата или им се
укинува определената
правна последица од
осудата.

Помилувањето се
однесува на поименично
определено лице
на кое му се дава
ослободување од
гонење или потполно
или делумно
ослободување од
извршување на
казната, му се заменува
изречената казна
со поблага или со
алтернативни мерки
или му се определува
бришење на осудата или
му се укинува, односно
му се определува
пократко траење на
определена правна
последица од осудата
или на казната.

Кој ја дава?

Собранието на
Република Македонија

Претседателот на
Република Македонија

Како се дава?

Во форма на закон

Поединечен акт

За кого се дава?

На неопределен круг
лица

На однапред познати
лица

Што претставува?

Согласно со Кривичниот законик на Република Македонија, со давањето амнестија
или помилување не се засега во правата на трети лица засновани врз осудата.
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Прашања поврзани со суверенитетот:
• Одлучува за војна и мир
• Прогласува воена и вонредна состојба
• Донесува одлука за менување на
границата на Републиката
• Одлучува за стапување и истапување од
сојуз или заедница со други држави.

Надлежности
на
Собранието

Избор на членови на државни органи и носители на јавни функции:
• Ја избира Владата на Република Македонија
• Избира судии на Уставниот суд
• Избира дел од членовите на Судскиот совет на Република Македонија
• Избира народен правобранител
• Именува јавен обвинител на Република Македонија
• Врши избор, именување и разрешување на други носители на јавни и
други функции утврдени со Уставот на Република Македонија кои за
својата работа се одговорни пред Собранието.

Врши политичка контрола врз Владата
и други носители на јавни функции

Прашање за
(не)доверба на Владата

„Моќ над ќесето“

Пратенички
прашања

Интерпелација

Распишување референдум
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Прашања за дискусија:
1. Дали Собранието на Република Македонија може да врши контрола врз
работата на Владата на Република Македонија? Како?
2. Дали некогаш сте гледале пренос на собранискиот канал од седница за
пратенички прашања?
Согласно со принципот на меѓусебна проверка и балансирање (checks and balances) и
законодавната и извршната и судската власт, покрај вршењето на работите од својата
надлежност, имаат право и да „се мешаат“ во работата на останатите власти. Кога
зборуваме за политичката контрола на Собранието над Владата и други носители
на јавни функции, таа се остварува преку:
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•

Овластувањето на Собранието да го донесува буџетот - „моќ над ќесето“
- Собранието е надлежно да го донесува овој особено важен закон со кој
врши контрола над работата на Владата бидејќи за да може да ја остварува
својата власт на секоја Влада ѝ се потребни финансии.

•

Пратенички прашања - Пратеничките прашања се механизам на контрола
на работата на претседателот на Владата, секој член на Владата и носителите
на јавни функции. Во Република Македонија последниот четврток во месецот
е резервиран за поставување пратенички прашања. Пратеничко прашање
може да постави секој пратеник во усна или писмена форма за работи кои
се однесуваат на работи од надлежноста на претседателот на Владата, член
на Владата или за работи од надлежноста на носител на јавна функција.
Во текот на една седница пратеникот може да постави најмногу до три
прашања. На усно поставено прашање се одговара на седницата на која
е поставено, но сепак постои можност од оправдани причини, доколку не
може одговорот на прашањето да се даде веднаш, оној кому му е поставено
прашањето должен е одговорот да го поднесе во писмена форма во рок од
10 дена. По добиениот одговор, пратеникот може да постави дополнително
прашање, а пратеникот којшто го поставил прашањето може да се изјасни
дали е задоволен од добиениот одговор или не, но по пратеничко прашање
и одговор не се отвора дискусија на седницата.

•

Интерпелација - Уште еден механизам на политичка контрола на Собранието
над Владата и други носители на јавни функции е интерпелацијата, која по
многу нешта се разликува од пратеничкото прашање. Интерпелација можат
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да поднесат најмалку 5 пратеници и задолжително се поднесува во писмена
форма. Постои должност за оној кому му е поставена интерпелација да достави
писмен извештај до претседателот на Собранието најдоцна во рок од 15 дена
од денот на приемот на интерпелацијата, а интерпелацијата ќе биде ставена
на дневен ред на првата наредна седница на Собранието, по истекот на 10
дена од денот на доставување на извештајот на пратениците. На седницата
на Собранието, најпрво еден од пратениците кои ја поднеле интерпелацијата
ја образложува, а потоа следи одговор на интерпелацијата. За разлика од
пратеничкото прашање каде по добиениот одговор не се отвора дискусија, по
добиен одговор по повод поднесена интерпелација на седницата се отвора
претрес кој завршува со гласање, при што доаѓа до израз (не)задоволството
на пратениците, што повлекува само морална последица за оној кому му е
изразено незадоволство по добиениот одговор.
•

Прашање за (не)доверба на Влада - Владата и секој нејзин член за својата
работа се одговорни пред Собранието и Собранието, согласно со уставните
одредби, може да изгласа недоверба на Владата. Прашање за доверба на
Владата можат да постават најмалку 20 пратеници, а прашање за доверба на
Владата може да постави и самата Влада. Гласањето за доверба на Владата
се врши по истекот на три дена од поставувањето на прашањето за доверба
на Владата. Согласно со Уставот, одлуката за изгласување недоверба се
донесува со мнозинство гласови од вкупниот број пратеници. За разлика
од интерпелацијата која повлекува морална одговорност, кај гласањето за
доверба на Владата, доколку на Владата ѝ е изгласана недоверба, таа е
должна да си поднесе оставка.

Распишување на референдум
Референдум на државно ниво распишува Собранието на Република Македонија по
сопствена иницијатива или по предлог на најмалку 150 000 граѓани. Предлогот
за распишување на референдум на државно ниво со образложение се поднесува
до претседателот на Собранието на Република Македонија, кое е должно во рок
од 30 дена од поднесувањето на предлогот да донесе одлука за распишување
на референдум која задолжително се објавува во „Службен весник на Република
Македонија“ и во други средства за јавно информирање. Од денот на објавувањето на
одлуката за распишување на референдум на државно ниво до денот на одржувањето
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на референдумот не смеат да поминат помалку од 60, ниту повеќе од 90 дена.
Сепак, постојат одредени прашања за кои кои не може да се распише референдум
на државно ниво, а се однесуваат на:
•
•
•
•
•
•
•
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Прашања што се однесуваат на Буџетот на Република Македонија и завршната
сметка на Буџетот
Јавните давачки
Резервите на Република Македонија
Прашања на изборите, именувањата, разрешувањата и амнестијата
Прашања што се однесуваат на одбраната, воената и вонредната состојба
Уредбите со законска сила донесени за време на воена или вонредна состојба
Прашања за кои Собранието одлучува со мнозинство гласови од присутните
пратеници, при што мора да има мнозинство гласови од присутните пратеници
кои припаѓаат на заедниците кои не се мнозинство во Република Македонија.
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1.7. Извршна власт
Влада на Република Македонија и
Претседател на Република Македонија
Извршната власт во Република Македонија е поделена помеѓу две институции.
Едната е Владата на РМ, како колективен орган, а другата Претседателот на РМ
како индивидуален (инокосен) орган. Како што говори самиот назив, задачата
на извршната власт е да ги спроведува законите и другите задачи доделени
од законодавната власт, да обезбедува функционирање на правниот систем
во државата, но и да предлага закони на законодавната власт и да утврдува
јавни политики за подобрување на животот на граѓаните.

Влада на Република Македонија
Прашања за дискусија:
1. За кои министерства во Република Македонија сте слушнале?
Набројте неколку од нив!
2. Кое министерство е надлежно за издавање лични и патни исправи?
3. Набројте неколку надлежности на Владата за кои знаете!

Владата е колективно тело, избрана од Собранието на РМ, со мнозинство гласови
од вкупниот број пратеници, чиј мандат трае 4 години.
Владата е раководена од претседател на Владата или популарно кажано
- премиер. Покрај премиерот, дел од Владата се министрите и замениците
министри. Во нашата држава советниците на Владата и државните секретари
во министерствата сè уште не претставуваат официјално дел од Владата.
Бројот на министри е променлив и може да се менува во согласност со потребите
и интересите на самата извршна власт и коалициските партнери кои ја сочинуваат.
Секој министер има свој ресор кој го раководи. Сепак, постојат и министри
без ресор, кои обично се задолжени за некои битни задачи кои не спаѓаат во
директна надлежност на ниту едно министерство.
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Во принцип, една личност може да биде министер на две или повеќе министерства,
бидејќи за тоа нема формална забрана, но во пракса засега таков случај во
нашата држава нема. Бројот на заменици министри не мора да биде идентичен
со бројот на министри, а тие ја имаат улогата да ги заменуваат министрите, кога
тие се отсутни или спречени да ја вршат својата функција. Владата, во принцип,
одлучува, со мнозинство гласови, но, сепак, гласот и ставот на премиерот како
шеф на Владата има најголемо значење.
Покрај правата, Владата има и обврски кон сопствените граѓани. Примарна
обврска на Владата е овозможувањето на непречено, непристрасно, ефикасно,
транспарентно и професионално функционирање на државниот и правниот
систем, како и добро функционирање и извршување на задачите од страна на
сите нејзини институции на сите нивоа.
Сигурноста и непреченото остварување на правата на граѓаните, како и нивниот
еднаков третман пред законите и институциите се важен дел од задачите на
Владата.
Конечно, суштинска обврска при функционирањето на Владата е таа да го
подобрува животот на граѓаните и да отвора можности за нив, како и да
овозможува соработка и комуникација на државата со другите држави во
регионот и во светот.
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Надлежности
на Владата
на Република
Македонија

Надлежност на
Владата на Република
Македонија да ги
извршува законите и
другите прописи на
Собранието

Нормативна надлежност на Владата на
Република Македонија
Во многу учебници ќе сретнете дека Владата
на Република Македонија е главниот носител
на законодавната иницијатива. Тоа значи дека
Владата на Република Македонија во рамки на
оваа надлежност:
• Предлага закони, републички буџет и други
прописи што ги донесува Собранието;
• Предлага просторен план на Републиката;
• Предлага одлуки за резервите на
Републиката и се грижи за нивно
извршување и
• Дава мислења за предлозите на закони и
други прописи кои на Собранието му ги
поднесуваат други овластени предлагачи.

Други овластувања на Владата на Република Македонија:
• Утврдува начела за внатрешна организација и работа на министерствата и
другите органи на управата, ја насочува и врши надзор над нивната работа;
• Предлага јавен обвинител на Република Македонија по претходно мислење од
Советот на јавни обвинители;
• Врши именувања и разрешувања на носители на јавни и други функции
утврдени со Уставот и со закон и
• Врши други работи утврдени со Уставот и со закон.

Надлежност на Владата на Република Македонија во надворешната политика:
•
•
•
•

Одлучува за признавање на држави и влади;
Воспоставува дипломатски и конзуларни односи со други држави;
Донесува одлуки за отворање на дипломатско-конзуларни претставништва во странство;
Предлага именување амбасадори и пратеници на Република Македонија во странство и
именува шефови на конзуларни претставништва.
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Претседател на Република Македонија
Прашања за дискусија:
1. Кои надлежности на претседателот на Република Македонија ги знаете?
2. Дали знаете кои критериуми треба да ги исполнува кандидатот за претседател
на Република Македонија?
Претседателот на Република Македонија е индивидуален орган кој е еден
од носителите на извршната власт, иако според своите надлежности далеку
помалку моќен од Владата. Тој, како и Владата, ја има задачата да овозможи
функционирање на правната држава, подеднакво за сите граѓани, но и да ја
претставува државата како нејзин шеф избран според волјата на граѓаните. Во
системи како нашиот, претседателот има повеќе церемонијална улога, но сепак
неговите надлежности во надворешната политика и одбраната се релевантни
и значајни. Во таа смисла, тој е задолжен да ја претставува државата во
меѓународните односи, да остварува контакти со претставници на останатите
држави, да присуствува на настани за државници, да именува и разрешува
амбасадори на РМ во странство и сл. Претседателот на Републиката воедно е и
врховен командант на Армијата на РМ, што претставува и негова најголема улога
во функционирањето на системот кај нас. Тој, исто така, има надлежности во
предлагање на кандидати за важни функции во судскиот систем, како на пример
дел од судиите од Уставниот суд и членовите на Судскиот совет. Претседателот
се бира на посебни (претседателски) избори и има најдолг мандат од избираните
власти кој трае 5 години со право на уште еден избор.

Потребни услови за едно лице да може да биде
избрано за претседател:
За едно лице да може да биде избрано за претседател на Република Македонија,
потребно е да ги исполнува следниве услови:
•
•
•
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мора да биде државјанин на Република Македонија
на денот на изборите мора да има наполнето 40 години живот и
до денот на изборите да било жител на Република Македонија најмалку
10 години во последните 15 години.
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Претседателот на Републиката се избира на општи и непосредни избори со тајно
гласање за време од 5 години. Исто лице може да биде избрано за претседател
на Републиката најмногу два пати.

Кој може да предложи кандидат за претседател?
Кандидат за претседател на Републиката можат да предложат најмалку 10 000
избирачи или најмалку 30 пратеници.

Проблем 1
Претседателот на државата заедно со претседателот на Собранието го
потпишуваат указот за прогласување на законите. Претседателот на Републиката
одлучил да не го потпише указот за прогласување на закон кој бил донесен со
просто мнозинство од страна на Собранието поради тоа што сметал дека не е
во согласност со Уставот и го вратил на повторно разгледување во Собранието.
Собранието разгледувајќи го повторно законот го усвоило со мнозинство
гласови од вкупниот број пратеници. Претседателот на Републиката е должен
да го потпише указот.

Прашања за дискусија:
1. Како е решен судирот во овој случај?
2. Дали е можно друго решение?
3. Дали ваквото „мешање“ во работата помеѓу различните видови на власт е
механизам во корист на демократијата и заштитата на човековите права?
4. Дали претседателот на Републиката може да одбие потпишување на
указ за прогласување на закон кој е донесен со двотретинско мнозинство
гласови од вкупниот број пратеници?
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Подетални надлежности на
Претседателот на Република Македонија:
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•

е врховен командант на вооружените сили на Република Македонија;
го поставува и разрешува началникот на Генералштабот на Армијата на
Република Македонија; поставува и разрешува генерали;

•

го определува мандаторот за состав на Владата на Република Македонија;

•

заедно со претседателот на Собранието на Република Македонија, го
потпишуваат указот за прогласување на законите, при што има право на
суспензивно вето;

•

ги поставува и ги отповикува со указ амбасадорите и пратениците на
Република Македонија во странство;

•

ги прима акредитивните и отповиковните писма на странските дипломатски
претставници;

•

предлага двајца членови на Уставниот суд на Република Македонија

•

предлага двајца членови на Судскиот совет на Република Македонија;

•

именува тројца членови на Советот за безбедност на Република Македонија,
каде што тој самиот е претседател на Советот;

•

го именува и разрешува директорот на Агенцијата за разузнавање;

•

го предлага и гувернерот на Народна банка на Република Македонија,
кој потоа го именува Собранието на РМ;

•

предлага двајца членови на Советот за радиодифузија;

•

именува и разрешува и други носители на државни и јавни функции
утврдени со Уставот на РМ и со закон;

•

доделува одликувања и признанија во согласност со закон;

•

дава помилување во согласност со закон;

•

ја претставува земјата на меѓународната политичка сцена;

•

ја доделува титулата национален уметник на Република Македонија врз
основа на предлог од министерот за култура, а по претходно мислење
на комисија и

•

врши други функции утврдени со Уставот.

МЛАДИНСКИ ОБРАЗОВЕН ФОРУМ

Заемниот однос помеѓу Владата на Република
Македонија и Претседателот на Република Македонија
Кога станува збор за заемниот однос помеѓу Владата на Република Македонија
и Претседателот на Република Македонија, всушност се мисли на нивните
надлежности во одбраната и во меѓународните односи. Прашањето за односот
помеѓу овие два органа се поставува во сите земји кои имаат дуална извршна
власт, што значи дека извршната власт не е во рацете на еден орган, туку е
доверена на два органа: шефот на државата и Владата. Она што е значајно
за односот Влада на Република Македонија и претседател на Република
Македонија е тоа дека согласно со уставните одредби кај нивниот однос не
станува збор за хиерархиска поставеност, туку повеќе за хоризонтално поставени
надлежности. Кога сме кај односот Влада на Република Македонија и претседател
на Република Македонија, интересно е да се спомене ситуацијата каде во рамки
на извршната власт постојат две различни политички опции во теоријата позната
како кохабитација. Кохабитација всушност постои кога Владата ја сочинува една
политичка партија или пак коалиција, а претседателот на Републиката доаѓа од
политичка партија која е во опозиција во Собранието или пак се наоѓа надвор
од него.

Прашања за дискусија:
1. Кои се предностите кај состојбата на кохабитација?
2. Кои се евентуалните слабости кои би се појавиле кај состојбата на
кохабитација?

Дали знаевте дека...
Во Република Македонија досега имало три случаи на кохабитација и тоа првпат
во периодот од 1998 до 1999 година, кога претседател на државата беше Киро
Глигоров (СДСМ), а премиер Љубчо Георгиевски (ВМРО-ДПМНЕ). Потоа, од 2002 до
2004 година, кога претседател беше Борис Трајковски (ВМРО-ДПМНЕ), а премиер
Бранко Црвенковски (СДСМ) и, конечно, во периодот од 2006 година до 2009
година, кога претседател на РМ беше Бранко Црвенковски (СДСМ), а премиер Никола
Груевски (ВМРО-ДПМНЕ).
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1.8. Судска власт во Република Македонија
Судската власт во Република Македонија ја извршуваат судовите, кои се задолжени
да ја носат правдата според законите и одлуките донесени од другите две власти.
Судската власт е независна во сопствената работа и функционирање од другите
две власти (законодавна и извршна) - органи кои одлучуваат за правдата и
праведноста, одлучувајќи во согласност со Уставот, законите и меѓународните
договори ратификувани во согласност со Уставот.
Судовите треба да ги штитат слободите и правата на човекот и граѓанинот и правните
субјекти (претпријатија, организации итн.). Судската власт е збир од институции кои
одлучуваат по настанатите конкретни спорови меѓу странките кои можат да бидат
граѓани, држава, правни субјекти, како и во случаи кога ќе се повреди некое добро
(животот, сопственоста, човечкиот интегритет, достоинството итн.), кое го штити
државата со Кривичниот законик или некој друг закон.

Целите и функциите на судската власт опфаќаат:
•
•
•
•

непристрасно применување на правото, независно од положбата и својството
на странките,
заштита, почитување и унапредување на човековите права и основни слободи,
обезбедување еднаквост, рамноправност, недискриминација по кој било
основ и
обезбедување правна сигурност врз основа на владеење на правото.

Секој има право на еднаков пристап пред судот во заштитата на неговите права и
правно заснованите интереси, како и правично и јавно судење во разумен рок пред
независен и непристрасен суд основан со закон.
Во судскиот систем судската власт ја вршат основните судови, апелационите судови,
Управниот суд и Врховниот суд на Република Македонија. Специфична улога има
Уставниот суд кој не претставува интегрален дел од судската власт, но претставува
посебен судски орган задолжен да внимава на уставноста на сите донесени акти.
Основните судови се првостепени судови кои се основаат на подрачјето на една или
повеќе општини. Во нашата држава има 27 основни судови. Кога граѓаните сакаат да
остварат некое право или пак да заштитат некое нивно прекршено право (на пример,
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кога една фирма сака да наплати заостанат долг, или да се разведат двајца брачни
другари) постапуваат најпрвин пред основните судови. Притоа, основните судови, зависно
од нивната предметна надлежност, пресудуваат за потенцијални сторени кривични
дела, стопански спорови, лични, семејни и имотни работи и други граѓански спорови.
Кривични судови или одделенија во судови судат за кривични дела кои се сторени со
повреда на некоја законска одредба пропишана со Кривичниот законик или други закони
и за која е пропишана санкција (како, на пример, кражба, затајување на данок, убиство
итн.). Граѓанските судови или одделенија во судови судат во конкретни спорови помеѓу
странки кои по правило се еднакви по своите правни орудија кои им се на располагање.
Една од странките мора да поднесе тужба за да почне судот да постапува. Такви се, на
пример, тужба за надомест на штета, развод, поделба на имот итн.

Проблем 1
Поврзете пред кој суд ќе се бара заштита на правата!

Анита сака да поднесе тужба за развод на
брак поради тоа што заедничкиот живот станал
неподнослив. Кој суд е надлежен да одлучува во
брачни спорови?
Антонио е прогласен за виновен за сторено кривично
дело „Точење алкохолни пијалаци на дете“. Антонио
има право на жалба против првостепената одлука на
судот. Пред кој суд ќе се одлучува по жалбата?
Мирјана и Блерим склучиле договор за
продажба на велосипед. Мирјана како купувач
се обврзала да го исплати велосипедот на рати
најдоцна до истекот на три месеци од денот
на склучување на договорот. Мирјана не го
исплатила остатокот од сумата. Пред кој суд
Блерим ќе бара исполнување на договорот?

Граѓански
суд

Кривичен
суд

Управен
суд

Влатко аплицирал на конкурсот на Министерството
за образование за доделување на стипендија
и бил одбиен поради освоени помалку бодови
од предвидените. Влатко поднел приговор
до Министерството за образование меѓутоа
Министерството за образование го одбило
приговорот. Влатко има право да поднесе тужба,
пред кој суд се поднесува тужбата?
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Апелационите судови се второстепени судови кои одлучуваат за жалбите на
незадоволните странки во граѓанските и кривичните постапки од првостепените
одлуки на судовите. Постојат четири апелациони судови и тоа во: Скопје, Битола,
Штип и Гостивар. Така, ако незадоволниот С.С. од Тетово од пресудата поради која
треба да плати надомест на штета од 50 000 денари поднесува жалба во рок од
15 дена по приемот на одлуката од првостепениот суд. Потоа судот испитува дали
одлуката на основниот суд е во ред. Ако увиди дека првостепениот суд погрешил,
Апелациониот суд може да ја укине првостепената одлука и да ја врати постапката
на почеток или да донесе друга одлука.
Управниот суд одлучува за поединечните акти на органите на државната управа,
како и ја утврдува нивната законитост. Односно, граѓаните се обраќаат пред
Управниот суд кога сметаат дека некое нивно право е прекршено од страна на
државните органи во некоја управна постапка или пак дека овие државни органи
постапиле спротивно на законите. За жалбите на правните спорови одлучува Виш
управен суд.

Пример за управен спор: на лицето Н.Н со месеци не му издаваат лична карта,
иако тој формално ги исполнува критериумите за лична карта. За да го оствари ова
свое право тој започнува управен спор.
Врховниот суд е највисок суд во РМ кој е надлежен за целата територија на РМ, а
неговото седиште е во Скопје. Тој е всушност трет степен на контрола на судските
одлуки, но за да се води постапка пред овој суд мора да бидат исполнети строги
законски услови. Откога ќе бидат исцрпени сите судски скалила во РМ, граѓаните
на РМ може да бараат заштита на правата пред Европскиот суд за човекови права
во Стразбур во рок од 6 месеци од последната одлука пред надлежниот орган во
последен степен во нашата држава. Имено, РМ ја има ратификувано Европската
конвенција за човекови права согласно со која граѓаните на РМ имаат право да
поднесуваат апликации до овој суд.
Уставниот суд на РМ формално-правно не претставува дел од судската власт
бидејќи тој врши дополнителна контрола на уставноста и законитоста на законите
и другите акти, а не постапува за конкретни судски спорови или степени.
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Услови за да се стане судија во секој од судовите:
За судија може да избрано лице кое ги исполнува следниве услови:
• да е државјанин на Република Македонија,
• активно да го владее македонскиот јазик,
• да е работоспособен и да има општа здравствена способност,
• да е дипломиран правник со завршено четиригодишно високо образование
на правни студии со просек од најмалку 8.00 (осум) или дипломиран правник
со стекнати 300 кредити според ЕКТС, со просек од најмалку 8.00 (осум) во
секој од двата циклуса на универзитетските студии, или со нострифицирана
диплома од правен факултет во странство за стекнати 300 кредити,
• да има положено правосуден испит во Република Македонија,
• активно да познава еден од официјалните јазици на Европската Унија, од
кои задолжително англискиот јазик, што се докажува со еден од следниве
меѓународно признати сертификати:
1. TOEFL – најмалку 74 бода за електронско полагање преку компјутер,
не постар од две години од денот на издавањето на сертификатот;
2. IELTS – најмалку 6 бода, не постар од две години од денот на
издавањето на сертификатот;
3. TOLES – најмалку високо ниво (higher level);
4. ILEC – положен со успех најмалку B2;
5. Сертификат Кембриџ – најмалку Прв сертификат за англиски FCE (B2).
•
•

практична работа со компјутери и
да ужива углед, да поседува интегритет за вршење на судиската функција
и да поседува специјални способности за вршење на судиската функција,
за што се спроведуваат тестови за интегритет и психолошки тестови кои ги
подготвува Судскиот совет на РМ.

За судија на основен суд може да биде избрано лице кое покрај исполнувањето
на основните услови, ја завршило почетната обука во Академијата за судии и јавни
обвинители.
За судија на апелационен суд може да биде избрано лице кое има работно
искуство од најмалку четири години непрекинат судиски стаж како судија во основен
суд до моментот на пријавувањето за избор, кое во последната година од страна
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на Судскиот совет на Република Македонија е оценето со највисока позитивна
оценка и во однос на другите пријавени лица има добиено најголем број бодови.
За судија на Врховниот суд на Република Македонија може да биде избрано
лице кое има работно искуство од најмалку шест години непрекинат судиски стаж
како судија во апелационен суд до моментот на пријавувањето за избор и кое во
последната година од страна на Судскиот совет на Република Македонија е оценето
со највисока позитивна оценка и во однос на другите пријавени лица има добиено
најголем број бодови.
За судија во Управниот суд може да биде избрано лице кое има работно искуство
од најмалку четири години непрекинат судиски стаж како судија во основен суд
до моментот на пријавувањето за избор и кое во последната година од страна на
Судскиот совет на Република Македонија е оценето со највисока позитивна оценка
и во однос на другите пријавени лица има добиено најголем број бодови.
Додека, пак, за судија во Вишиот управен суд може да биде избрано лице кое има
работно искуство од најмалку три години непрекинат судиски стаж како судија во
управниот суд до моментот на пријавувањето за избор и кое во последната година
од страна на Судскиот совет на Република Македонија е оценето со највисока
позитивна оценка и во однос на другите пријавени лица има добиено најголем број
бодови, или лице кое има шест години стаж на правни работи во државен орган
со потврдени резултати во работата или кое во последната година е оценето со
највисока позитивна оцена.
Судиите на Уставниот суд се избираат од редот на истакнати правници. Овие 9
судии ги избира Собранието на Република Македонија со мнозинство гласови од
вкупниот број пратеници. Инаку, Судскиот совет на Република Македонија предлага
двајца кандидати за судии на Уставниот суд на Република Македонија од редот на
судиите. Претседателот на Република Македонија предлага уште двајца членови.
Согласно со уставната определба со Амандманот XV од Уставот на РМ, Собранието
избира тројца судии со мнозинство гласови од вкупниот број пратеници при што
мора да има мнозинство гласови од вкупниот број пратеници кои припаѓаат на
заедниците кои не се мнозинство во Република Македонија.
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Пред стапувањето на должност, судијата и судијата поротник даваат свечена изјава
која гласи:

„Изјавувам и се колнам дека во вршењето на судиската функција ќе ги почитувам
Уставот на Република Македонија, законите и меѓународните договори ратификувани
во согласност со Уставот на Република Македонија, дека ќе судам законито, чесно,
совесно, независно и одговорно, и дека ќе ги заштитувам слободите и правата на
човекот и граѓанинот“.

Прашања за дискусија:
1. Што се постигнува со повеќестепеноста во судското одлучување?
2. Како да се подобри ефикасноста на судовите?
3. Потребен ли ни е тристепен судски систем? Зошто?

Судски совет на Република Македонија
Судскиот совет на Република Македонија е самостоен и независен орган на судството
кој ја обезбедува и ја гарантира самостојноста и независноста на судската власт
преку остварување на своите функции согласно со Уставот и законите.
Советот има својство на правно лице.

Дел од надлежностите на советот:
•
•
•
•
•
•
•
•

ги избира и ги разрешува судиите;
ги избира и ги разрешува претседателите на судовите;
утврдува престанок на судиската функција;
избира и разрешува судии поротници;
ја следи и оценува работата на судиите и одлучува за нивната дисциплинска
одговорност;
одлучува за одземање на имунитет на судија и одлучува за барање за
одобрување на притвор на судија;
предлага двајца судии на Уставниот суд на Република Македонија од редот
на судиите;
го утврдува бројот на потребните судиски места по судови.
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Советот е составен од 15 члена чиј мандат изнесува шест години со право на уште
еден избор. Овие членови учествуваат во работата и во одлучувањето на Советот,
даваат предлози, иницијативи и мислења за прашања од надлежност на Советот,
но и подлежат на одговорност за евентуална повреда на Уставот или законот.
Советот за својата работа поднесува детален годишен извештај до Собранието на
Република Македонија.
Постапката и начинот на работа на Советот се уредува со Деловник за работа, кој се
донесува со двотретинско мнозинство гласови од вкупниот број членови. За својата
работа обезбедува средства од републичкиот Буџет од делот означен со Судска власт.
Судскиот совет на РМ се наоѓа на ул. Вељко Влаховиќ бб во Скопје, а телефонскиот
број за контакт е 02 3 218 130.
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1.9. Избори
Прашања за дискусија:
1. Дали некогаш сте имале можност да гласате на некои избори? Ако сте гласале,
за што било тоа и како го сторивте тоа?
2. Зошто луѓето гласаат?

Проблем 1
Класниот раководител им соопштил на учениците дека на денешниот час ќе се
избира претседател на класот и притоа тој им кажал помеѓу кои лица треба да
одлучат. Тој ги предложил Сандра и Валон бидејќи двајцата имаат одличен успех.
Учениците гласале и повеќе гласови добил Валон. Класниот раководител сепак
ја избрал Сандра за претседател бидејќи помалку отсуствувала од настава во
последните два месеци.

Прашања за дискусија:
1. Дали сметате дека изборот на претседател на класот во овој случај е направен
фер? Зошто?
2. Дали волјата на учениците е остварена?
3. Дали сметате дека за избор на претседател на клас треба да биде избран
ученик и кој нема одличен успех?
4. Кои се обврските на претседателот на класот?
5. Како според вас изгледа најдобриот кандидат за претседател на клас?
6. Како според вас треба да се спроведе постапката за избор на претседател?

Што се тоа избори?
Една од темелните вредности вградени во Уставот на Република Македонија се
слободните и демократски избори. Изборите им овозможуваат на граѓаните да
гласаат и да одлучуваат за својата иднина. Демократијата претставува „владеење
на народот“, па оттука гласањето претставува морална, а не законска обврска
за граѓаните на Република Македонија. Постојат држави во коишто гласањето
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претставува законска обврска на секој граѓанин (на пр., во Австралија, Грција
и Белгија негласањето парично се казнува). Граѓаните гласаат за да изберат
претставници во различните нивоа на власта. Тие веруваат дека со изборот на
одредена политичка партија или на одреден политичар, ќе влијаат на начинот на
кој власта одлучува и врз правецот во кој се развива државата.

Какви избори постојат?
Сите граѓани кои имаат право на глас (електорат), може да го остварат своето
избирачко право на повеќе избори, и тоа:
1. Претседателски избори - се избира претседател на Република Македонија;
2. Парламентарни избори - се избираат пратениците во Собранието на Република
Македонија;
3. Лoкални избори - се избираат градоначалниците и советниците во советите
на општините и во Советот на градот Скопје.
Покрај овие избори каде што луѓето гласаат за политичка партија или за кандидат
(што најчесто припаѓа на некоја политичка партија), има и случаи кога се гласа „за“
или „против“ некој предлог или важно општествено прашање. Таквиот вид народно
изјаснување се вика референдум.

Што е тоа избирачко право?
Во нашата држава избирачкото право се гарантира како едно од политичките права
на граѓанинот. Избирачкото право содржи:
1. Активно избирачко право - активното избирачко право го опфаќа правото на
секого да гласа, односно да избира. Ова право најчесто се врзува со определена
возраст на граѓаните. Во нашата држава, ова право го стекнува секој граѓанин
што наполнил 18 години.
2. Пасивно избирачко право - го опфаќа правото на граѓанинот да се кандидира,
односно да биде биран на некои избори. Во нашата земја, право на кандидатура
за пратеник на Собранието, градоначалник или член на советите на општините
и Советот на град Скопје се стекнува со наполнети 18 години. Единствена
кандидатура која бара посебни услови е онаа за претседател на државата. Имено,
за кандидирање за претседател на РМ, лицето треба да има наполнето 40 години,
како и да живее во државата најмалку 10 години во последните 15 години.
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Дали знаевте дека...
На претседателските избори во 1999 година, поради неисполнување на овој услов
на еден од кандидатите - Македонец којшто живее во Австралија, му беше одбиена
кандидатурата за претседател.

Право на проверка и исправка на избирачките списоци
Сите граѓани што имаат избирачко право (со наполнети 18 години) треба да се впишани
во избирачки список. Затоа, многу е значајно во избирачкиот список да бидат внесени
сите лица што имаат наполнето 18 години, а да бидат избришани оние коишто се под
оваа возраст, оние што починале и оние што од други причини го изгубиле своето
избирачко право. Поради ова, граѓаните имаат право: (1) да бараат да бидат избришани
од избирачкиот список; (2) да бараат друго лице да биде внесено во избирачкиот список;
(3) да бараат друго лице да биде избришано од избирачкиот список.

Проблем 2:
Погледнете ја листата и според своето мислење кажете кој треба да гласа, а кој
не треба да гласа. Зошто?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Мажи
Жени
Осудени криминалци
Лица помлади од 21 година
Лица со посебни потреби или со пречки во развојот (лица со попреченост)
Неписмени луѓе
Лица постари од 90 години
Слепи лица
Лица со завршено образование
Лица вработени во АРМ

Некои луѓе сметаат дека гласањето треба да стане граѓанска должност. Притоа,
секој што нема да гласа, поради тоа треба да биде казнет (на пр. парично).
Дали се согласувате со ова? Објаснете го вашиот одговор.
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Кои се карактеристиките на избирачкото право?
Во Република Македонија, избирачкото право се дефинира како:
•

•
•
•

Општо - сите оние што ги исполниле условите за добивање избирачко
право, се здобиваат со него без разлика на полот, расата, националноста,
вероисповедта, социјалниот и општествениот статус итн.
Еднакво - секој глас се вреднува еднакво, односно важи правилото: еден
граѓанин - еден глас.
Непосредно - граѓаните својот глас го даваат непосредно, а не преку некој
посредник. Граѓаните гласаат лично и правото на глас не е преносливо на друго лице.
Тајно - се гарантира тајност при гласањето. Никој нема право да знае за кого
сте гласале, ниту, пак, вие имате обврска некому да му кажете за изборот
што сте го направиле.

Каков е текот на постапката на гласање?
Постојат неколку фази во постапката на гласање што постојат заради обезбедување
на слободни, фер и демократски избори:
Пред изборите се врши проверка и исправка на избирачкиот список и правата што
гласачите ги имаат во тој контекст се објаснети погоре во текстот.
За време на гласањето
1. Кога ќе стигнат на гласачкото место, гласачите им го покажуваат документот за
идентификација (важечка лична карта или пасош) на членовите од Избирачкиот
одбор. По завршената проверка на идентитетот, гласачот се потпишува во
избирачкиот список. Ова се прави за да се проверат имињата на гласачите и за
да се обезбеди сите да гласаат само еднаш.
2. Потоа на гласачите им се дава гласачко ливче што тие внимателно го читаат,
по што го заокружуваат бројот пред кандидатот или партијата за коишто сакаат
да гласаат. Секој од гласачите кои го оствариле правото на глас е обележан
со прскање на флуоресцентна течност на неговиот/нејзиниот прст со цел да се
избегне повторно гласање на еден гласач.
3. На сите гласачи им се обезбедува тајност при гласањето. Сите гласаат сами, зад
паравани, и притоа никој не смее да им сугерира за кого да гласаат.
4. Гласачите ги уфрлуваат гласачките ливчиња во запечатени кутии.
5. Кога ќе истече времето за гласање, гласачките места официјално се затвораат.
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По гласањето, гласачките кутии се отвораат и се пребројуваат ливчињата. При
пребројувањето, одредени ливчиња можат да се прогласат за неважечки поради
незаокружување, заокружување повеќе кандидати и слични неправилности.
Целокупната постапка околу пребројувањето на гласачките ливчиња и добиените
резултати се евидентираат во записник што се должни да го потпишат сите членови
на Избирачкиот одбор. Сите записници се испраќаат до Државната изборна комисија
(ДИК), што е единствениот орган овластен за ги соопшти резултатите од гласањето.

Проблем 3
Разгледајте ги примерите. Дали сметате дека станува збор за повреда на избирачкото
право. Објаснете!
1. На денот на изборите за претседател на државата, Рамадан не ја носел
својата лична карта. Бидејќи членовите на избирачкиот одбор го познавале
Рамадан, му дозволиле да гласа.
2. Работодавачот ѝ наредил на Елена да го слика изборното ливче за да види
како гласала.
3. На локалните избори Нако сакал да гласа и за неговиот брат кој не бил во
можност да гласа, но не му било дозволено.
4. Петар ѝ понудил на Ангела сума на пари доколку гласа онака како што ќе
ѝ каже Петар.
5. На дедо Тихомир не му било дозволено да гласа бидејќи бил неписмен и не
можел да прочита што пишува на избирачкото ливче.
Државната изборна комисија е составена од седум членови (претседател, заменикпретседател и пет членови) што се избираат од страна на Собранието на Република
Македонија со мандат од пет години и право на реизбор. Оваа комисија, заедно
со својата стручна служба, се грижи за: регуларно и законско спроведување на
изборите; ги појаснува одредбите на законот за прашања поврзани со изборите; ги
потврдува и објавува листите на кандидати за избор на претседател и за избор на
пратеници; спроведува едукација за членовите на изборните комисии; ги утврдува
квалитетот, формата и сериските броеви на гласачките ливчиња; ја едуцира јавноста
за начинот на гласање и остварување на избирачкото право; ги сумира резултатите
од гласањето; ги објавува првичните и конечните резултати од гласањето на
изборите, одлучува за приговорите на учесниците на изборите итн. Официјалната
веб-страна на оваа Комисија е www.sec.mk
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1.10. Злоупотреба на власта и корупција
Во извршувањето на т.н. „јавни работи“ и во задоволувањето на потребите од
секојдневниот живот на граѓаните, покрај државните органи, се јавуваат и јавните
претпријатија, службите и установите. Во своето секојдневно работење, овие установи
располагаат со извесен степен на власт. Сите овие субјекти на коишто народот
посредно преку свои претставници или непосредно со гласање им дал моќ да
владеат со државата во негово име, треба таа моќ да ја користат во јавен интерес
на сите граѓани. Тоа значи дека функцијата треба да ја вршат во согласност со
законите и со Уставот.

Корупцијата е општествено негативна појава која од аспект на нејзините
феноменолошки обележја, се смета за најтежок облик на загрозување на
демократската правна држава.

Што значи вршење на власта во корист на јавниот интерес?
Примери за практицирање на власта во јавен интерес се: лишувањето од слобода
на некој криминалец од страна на полицијата почитувајќи ги човековите права и
слободи, со цел да се заштитат граѓаните од неговите злодела, или собирањето
данок од страна на државата, со цел да се обезбедат средства за образование
на младите, здравствена заштита за сите и сл. Сепак, моќта да се управува со
јавните пари и јавните овластувања остава големи можности за нивно користење во
погрешни цели. Таквото користење на власта спротивно на јавниот интерес се вика
злоупотреба на власта. Еден од најчестите и највидливите видови злоупотреба
на власта е корупцијата.
Зборот корупција потекнува од латинскиот збор „corruptus“. Кога се користи како
придавка буквално значи „крајно расипан“. Под корупција, во смисла на овој закон,
се подразбира искористување на функцијата, јавното овластување, службената
должност и положба за остварување на каква и да било корист за себе или за друг.
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Проблем 1
Разгледајте ги примерите. Дали сметате дека станува збор за корупција во овие
случаи? Објаснете!
1. Раководителот на сектор во министерство е долгогодишен пријател на Мартин
и без спроведување на конкурс за работно место и соодветна постапка го
вработил како помлад соработник.
2. Генерален директор на јавно претпријатие дел од приходите остварени во
работењето на фирмата ги искористил заради лекување на својата баба за
која било неопходно да се изврши операција во странство.
3. Директор на приватна фирма со дел од профитот остварен во претходната
година ги платил студиите на својот син.
4. На преминување на граничен премин, Сабина немала уреден зелен картон за
нејзиниот автомобил. Поради тоа, таа му понудила 20 евра на полицискиот
службеник кој по земените пари ја пуштил да помине без никаков проблем.
5. Одговорно лице во јавно претпријатие купувањето на својот нов автомобил
и изградбата на својата викендица не ги пријавил во Државната комисија
за спречување на корупција и Управата за јавни приходи поради тоа што
сметал дека неговиот имот е приватна работа за која не треба да известува.
6. Тетка Дафина задоволна од брзо завршената работа на вработената на
шалтер во Фондот за здравствено осигурување ѝ купила 100 грама кафе.

Прашања за дискусија:
1. Што мислите, дали носителите на функција, службени лица и одговорни лица во
јавни претпријатија се должни да ги пријавуваат промените во имотната состојба?
2. Дали носители на јавни функции искористувајќи ја својата позиција можат да
им помогнат на своите блиски лица или пријатели да се вработат?
3. Дали некогаш вие сте слушнале за некој случај во кој мислите дека имало
корупција? Наведете!
4. Дали би пријавиле корупција и дали знаете на кој начин се пријавува корупција?
Корупцијата претставува сериозен предизвик во развојот на една држава и општество.
Во политичка смисла, со неа се поткопува демократијата и доброто управување.
Корупцијата во изборите и во законодавните тела ја намалува одговорноста и ја
искривува застапеноста во креирањето на политиката. Во судството, пак, корупцијата
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и компромисите на владеењето на правото ја нарушуваат довербата во институциите
и функционирањето на системот еднакво за сите граѓани. Корупцијата во јавната
администрација резултира најчесто со неефикасно обезбедување на услуги и
постојано прекршување на правата на граѓаните.

Избран или именуван функционер, службено лице и одговорно лице во јавно
претпријатие или друго правно лице што располага со државен капитал е должно
во рок од 30 дена да го пријави секое зголемување на неговиот имот, односно
на имотот на член на неговото семејство, како што е изградба на куќа или други
објекти, купување на недвижности, хартии од вредност, автомобили или други
подвижни предмети во вредност што надминува износ од дваесет просечни
плати во претходниот тримесечен период.
Член 34 ст.1 од Законот за спречување на корупцијата

Корупцијата има различни форми, но во принцип во секоја од нив се работи
за манипулација на системот со цел да се добие некоја нелегитимна и/или
незаконска корист за себе или за друг.
Поткуп
(мито)

Недозволено
посредување
(трговија со
моќ)

Непотизам

Најчести
форми на
корупција

Злоупотреба
на службената
положба и
овластувањата

Фаворизирање
(протекционизам)
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Во Република Македонија мерките и активностите за спречување на корупцијата
се регулирани со Законот за спречување на корупцијата („Службен весник на
Република Македонија“ бр.28/2002; 46/2004; 126/2006; 10/2008; 161/2008
и 145/2010).
Под корупција, во смисла на овој Закон, се подразбира искористување на
функцијата, јавното овластување, службената должност и положба за
остварување на каква и да било корист за себе или за друг.
Корупцијата претставува сериозен проблем во светот. Неопходно е да бидат
преземени глобални мерки против неа и појавите што ја поттикнуваат, како што
се перењето пари, нелегалното политичко финансирање и нетранспарентното
работење на државните институции.

Според Индексот за перцепција на корупцијата објавен од Transparency
International за 2013 година, Република Македонија се наоѓа на 67-то место
од рангираните 177 држави.
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Кои се причините за појава на корупцијата?
•
•
•
•

Отсуство на владеење на правото
Непостоење на независно судство
Неефикасна и партизирана јавна администрација
Ограничена слобода на изразување и политичко влијание врз медиумите

Согласно со Законот за спречување на корупцијата, во Р. Македонија формирана
е Државна комисија за спречување на корупцијата, чија надлежност е во
насока на утврдување мерки за спречување на корупцијата во политиката, во
вршењето на власта и во вршењето на доверени јавни овластувања, мерки за
спречување на судирот на интереси, како и мерки за спречување на корупцијата
при вршење на работи од јавен интерес и други дејности на правните лица
сврзани со остварување на власта.
Секој граѓанин има право да спречи или да пријави постапка што претставува
злоупотреба на вршење на јавни и други функции и должности, со која се
остварува лична корист или му се нанесува штета на друг, без да трпи за тоа
какви и да било штетни последици. Граѓаните своите претставки може да ги
достават во писмена форма во архивата на Државната комисија или по пошта
на адреса:
Државна комисија за спречување на корупцијата, Даме Груев бр.1, 1000 Скопје.
Веб-страна: www.dksk.org.mk
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1.11. Устав на Република Македонија
Во Република Македонија слободно е сè што со Уставот и законите не е
забрането.
Уставот на Република Македонија претставува највисок правен акт, кој е со
најсилно правно дејство во однос на сите останати акти донесени во РМ.
За разлика од законите кои се повеќебројни, Уставот е еден. Хиерархијата
според која Уставот на РМ има примарна улога се гледа преку принципот
на уставност според кој сите закони кои се донесуваат во РМ треба да се во
согласност со Уставот и да се водат од неговите одредби и темелни вредности.
Уставот на Република Македонија е донесен на 17 ноември 1991 година,
непосредно по осамостојувањето на Република Македонија, од страна на
првото повеќепартиско Собрание на Република Македонија.

Прашања за дискусија:
1. Дали во Уставот е гарантирано слободно изразување на националната
припадност?
2. Дали во Уставот постои забрана на дискриминација?
3. Дали забраната за смртна казна во Република Македонија е предвидена
со Уставот?
4. Дали слободно одлучување за создавање деца е гарантирано со Уставот?

Уставот е составен од:
•
•
•

Преамбула
Уставен текст составен од членови
32 амандмани

Преамбулата е краток вовед во Уставот, што се наоѓа на неговиот почеток.
Таа историски го определува времето и контекстот на донесувањето на
Уставот, а на општ начин ги определува неговите цели. Според Преамбулата
на Уставот на РМ, тие се: Република Македонија да биде суверена, самостојна,
граѓанска, демократска држава, во којашто ќе постои владеење на правото и
на граѓаните ќе им бидат гарантирани основните граѓански слободи и права.
Преамбулата на Уставот на РМ беше променета со уставните измени од 2001
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година кои настапија како резултат на Охридскиот рамковен договор.
Во сегашниот текст на Уставот, Преамбулата гласи:

„Граѓаните на Република Македонија, македонскиот народ, како и граѓаните кои
живеат во нејзините граници кои се дел од албанскиот народ, турскиот народ,
влашкиот народ, српскиот народ, ромскиот народ, бошњачкиот народ и другите,
преземајќи ја одговорноста за сегашноста и иднината на нивната татковина,
свесни и благодарни на своите предци за жртвите и посветеноста во нивните
заложби и борба за создавање самостојна и суверена држава Македонија
и одговорни пред идните генерации за зачувување и развој на сè што е
вредно од богатото културно наследство и соживот во Македонија, еднакви
во своите права и обврски кон заедничкото добро - Република Македонија - во
согласност со традицијата на Крушевската Република и одлуките на АСНОМ и
на референдумот од 8 септември 1991 година, одлучија да ја конституираат
Република Македонија како самостојна, суверена држава, со намера да се
воспостави и зацврсти владеењето на правото, да се гарантираат човековите
права и граѓанските слободи, да се обезбеди мир и соживот, социјална правда,
економска благосостојба и напредок на личниот и заедничкиот живот, преку
своите претставници во Собранието на Република Македонија, избрани на
слободни и демократски избори, го донесуваат овој УСТАВ“.
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Уставниот текст содржи членови со кои се гарантираат темелните вредности
на уставниот поредок на Република Македонија.

Владеењето
на правото

Политичкиот
плурализам
и слободните
непосредни и
демократски
избори

Основните
слободи и
права на човекот и
граѓанинот признати
во меѓународното
право и утврдени
со Уставот

Правната
заштита на
сопственоста

Темелни
вредности на
уставниот поредок
на Република
Македонија

Слободното
изразување на
националната
припадност

Поделбата
на државната
власт на
законодавна,
извршна и
судска

Слободата
на пазарот и
претприемништвото

Хуманизмот,
социјалната
правда и
солидарноста

Уредувањето
и
хуманизацијата на
просторот и заштитата
и унапредувањето на
животната средина
и на природата

Локалната
самоуправа

Почитување
на општоприфатените
норми на
меѓународното
право

Проблем 1
Антон е лице со телесна попреченост и поради тоа е во инвалидска количка.
Антон дипломирал на Факултетот за информатички науки и компјутерско
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инженерство со што се стекнал со стручен назив дипломиран инженер по
информатички технологии, насока мрежни технологии, како втор по успех во
генерацијата и други значајни признанија. Се пријавил на објавен конкурс
од страна на приватна компанија. Тој е во состојба успешно да ги извршува
работните обврски, меѓутоа работодавецот смета дека инвалидската количка
ќе биде пречка во канцеларијата и поради тоа вработува друго лице.

Прашањa за дискусија:
1. Дали сметате дека Антон требал да ја добие работата?
2. Каде Антон може да бара заштита на ова право?
3. Наведете пример за повреда на некое уставно загарантирано право!
Во однос на амандманите во Уставот, низ годините се донесуваат повеќе
амандмани кои менуваат различни уставни одредби, но најважните се оние
промени во однос на припадниците на заедниците по донесувањето на
Охридскиот рамковен договор.

Уставот како акт во секоја држава има за цел да ја ограничи моќта на
власта во државата, да обезбеди гаранција на човековите права, како и
да овозможи поделба на власта преку уредување на организацијата на
државната власт. Од сите овие функции на Уставот потекнува и неговата
важност и уникатност како највисок правен, но и политички акт на една
држава.
Рамковниот договор целосно и безусловно ја отфрла употребата на
насилството за остварување на политичките цели. Само мирни политички
решенија можат да ја гарантираат стабилната и демократска иднина на
Македонија. Суверенитетот и територијалниот интегритет на Македонија и
унитарниот карактер на државата се неповредливи и мора да се сочуваат. Не
постојат територијални решенија за етничките прашања. Охридскиот рамковен
договор потенцира дека развојот на локалната самоуправа е од најголемо
значење за почитување на идентитетот на заедниците. Со Рамковниот договор
се предвидува да се ревидира Законот за локална самоуправа со кој ќе се
зајакнат овластувањата на избраните локални претставници и значително
ќе се зголемат нивните надлежности во согласност со Уставот и Европската
повелба за локална самоуправа. Договорот предвидува целосно почитување

100

МЛАДИНСКИ ОБРАЗОВЕН ФОРУМ

на принципот на недискриминација и рамноправен правичен третман на
сите лица пред законот. Овој принцип особено ќе се применува во однос на
вработувањата во јавната администрација и јавните претпријатија.

Проблем 2
Во согласност со Уставот, која вредност, право, слобода е загарантирана со следниве
одредби?
1. На целата територија во Република Македонија и во нејзините меѓународни односи
службен јазик е македонскиот јазик и неговото кирилско писмо. Друг јазик што го
зборуваат најмалку 20% од граѓаните и неговото писмо, исто така, е службен јазик.
2. Граѓаните на Република Македонија се еднакви во слободите и правата
независно од полот, расата, бојата на кожата, националното и социјалното
потекло, политичкото и верското уверување, имотната и општествената положба.
3. Лицето повикано, приведено или лишено од слобода мора веднаш да биде
запознато со причините за неговото повикување, приведување или лишување
од слобода и со неговите права утврдени со закон и од него не може да се бара
изјава. Лицето има право на бранител во полициската и судската постапка.
4. Уставните амандмани и Законот за локална самоуправа нема да можат да
се усвојат без квалификувано (двотретинско) мнозинство, при што за нивно
усвојување е повторно потребно дополнително мнозинство од гласовите на
пратениците што припаѓаат на заедниците кои не се мнозинство во РМ. Истиот
принцип важи и за донесување закони што директно ги засегаат културата,
употребата на јазикот, образованието, личните документи и употребата на
симболи, како и законите за локално финансирање, локални избори, градот
Скопје и за општинските граници.
5. Граѓаните можат слободно да основаат здруженија на граѓани и политички
партии, да пристапуваат кон нив и од нив да истапуваат.
6. Ограничувањето на слободите и правата не може да се однесува на правото
на живот, забраната на мачење, на нечовечко и понижувачко постапување и
казнување, на правната одреденост на казнивите дела и казните, како и на
слободата на уверувањето, совеста, мислата, јавното изразување на мислата
и вероисповедта.
7. Републиката им гарантира право на помош на немоќните и на неспособните за
работа граѓани.
8. Секој има право на работа, слободен избор на вработување, заштита при
работењето и материјална обезбеденост за време на привремена невработеност.

101

У Ч И М Е П РА В О - У Ч Е Б Н И К З А Г РА ЃА Н С К И И П О Л И Т И Ч К И С Л О Б ОД И И П РА В А

1.12. Уставен суд на Република Македонија
Институцијата Уставен суд на Република Македонија е определена со Уставот,
во кој му е дадена положба на орган на заштита на уставноста и законитоста на
сите правни акти. Оваа негова надлежност ја спроведува преку правото со своја
одлука да ги укинува или поништува неуставните закони и другите акти, со што
обезбедува владеење на правото и заштита на принципот на уставност и законитост
во Република Македонија.
Собранието избира шест од судиите на Уставниот суд со апсолутно мнозинство, а
за останатите тројца од вкупно деветте судии потребно е да се изјаснат позитивно
и мнозинството од вкупниот број пратеници кои припаѓаат на заедниците кои не се
мнозинство во Република Македонија. Мандатот на судиите на Уставниот суд трае
девет години, без право на повторен избор. Тие се бираат од редот на истакнатите
правници во државата.

Кои се надлежностите на Уставниот суд?
Уставот одредува дека Уставниот суд ја спроведува својата надлежност преку:
1. нормативна контрола на општите правни акти;
2. непосредна заштита на слободите и правата на човекот и граѓанинот;
3. решавање спорови за надлежност меѓу самите државни органи и решавање
спорови за надлежност меѓу државните органи и единиците на локалната
самоуправа;
4. одлучување за одговорност на претседателот на РМ и
5. одлучување за уставноста на програмите и статутите на политичките партии
и на здруженијата на граѓани.
Нормативната контрола на општите правни акти значи дека Уставниот суд по
службена должност или по иницијатива поднесена од кој било граѓанин на РМ
(action popularis) одлучува дали тој акт е во согласност, пред сè, со Уставот и дали
е во спротивност со некој друг општ правен акт со иста или поголема правна сила.
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Непосредната заштита на човековите права им овозможува на граѓаните на РМ да
поднесуваат иницијатива пред Уставниот суд, во случај кога им е повредено едно
од следните права:
•
•
•

слобода на уверувањето, совеста, мислата и јавното изразување на мислата;
слобода на политичко здружување и дејствување и
забрана на дискриминацијата на граѓаните по основа на пол, раса, верска,
национална, социјална и политичка припадност.

За овие права Уставниот суд одлучува и при повреда со поединечен (конкретен)
правен акт. Уставниот суд работи согласно со Деловникот на Уставниот суд, според
кој одлучува за укинување и поништување на неуставните правни акти на седница.
Најважно е да се запомни дека СЕКОЈ граѓанин на РМ може да поднесе иницијатива
за оценување на уставноста и законитоста на некој општ правен акт или пак да
бара непосредна заштита на неговите човекови права.
Пример:
Уставниот суд на Република Македонија со одлука У. број: 84/2009-0-0 од 10.2.2010
година утврди дека на лицето Џ. Р. од село Зајас му е повредено правото на политичко
дејствување, со неприфаќање на неговата кандидатура за градоначалник на
Општина Зајас на локалните избори одржани во март 2009 година. Со одлуката на
Уставниот суд се поништи конечното и правосилно решение бр.01-31/2 од 6 февруари
2008 година, донесено од Општинската изборна единица – Зајас. Во својата одлука,
меѓу другото, Уставниот суд објаснува дека тргнувајќи од фактот дека државата
преку своите органи дозволила неточни податоци од казнената евиденција да
претставуваат пречка граѓанин да го оствари своето пасивно избирачко право,
односно да учествува на изборите за градоначалник на општина Зајас како кандидат
кој ги исполнува законските услови за кандидирање на оваа функција, Судот оцени
дека отфрлањето на кандидатурата на лицето Џ. Р., како последица на ваквите
неточни податоци од казнената евиденција, во суштина значи повреда на правото на
политичко здружување и дејствување на ова лице, зад чија кандидатура застанала
организирана група граѓани согласно со постојната регулатива.
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1.13. Локална самоуправа
Едно од уставно загарантираните права на граѓанинот и темелна вредност на
Уставот на нашата држава е и локалната самоуправа. Локалната самоуправа
е начин на организација на власта на локално ниво. Во локалната самоуправа
граѓаните ја остваруваат власта непосредно или преку нивни избраници. Затоа
некои ја нарекуваат и „четврта власт“, покрај законодавната, извршната и судската.
Локалната самоуправа кај нас е организирана по општини и Градот Скопје кои се
единици на локалната самоуправа. Општината е заедница на жителите на одредено
територијално подрачје. Во општините, пак, може да се основаат пониски облици на
локална самоуправа: месна заедница - во селата, и урбана заедница - во градовите.
Во Република Македонија, локалната самоуправа е територијално организирана
во 84 општини, од кои 10 во градот Скопје како посебна единица на локалната
самоуправа. Сите општини имаат еднакви надлежности.
Градот Скопје е посебна единица на локалната самоуправа во која се остваруваат
заедничките потреби и интереси на граѓаните што произлегуваат од карактерот
на градот Скопје како главен град на Република Македонија.

Органи и надлежности на општините
Органи на единиците на локалната самоуправа се Советот и градоначалникот на
општината. Советот на општината е претставнички орган на граѓаните. Членовите
на Советот се претставници на граѓаните и се бираат со тајно гласање на општи,
непосредни и слободни избори, познати како „локални избори“. Бројот на избраните
членови на Советот зависи од територијалната големина и бројот на жители на
општината и варира помеѓу 9 и 33 советници. Советот работи на јавни седници,
што значи дека на нив може да присуствува секој граѓанин од општината.
Градоначалникот е орган што ги извршува одлуките на Советот, но исто така
предлага локални политики и го спроведува општинскиот буџет. Тој има важна
улога во функционирањето на општината, па затоа го викаат и „градски татко“.
Градоначалникот се бира непосредно, на истите локални избори како и Советот.
Мандатот на градоначалникот и Советот на општината е 4 години.
Општините имаат надлежности за вршење работи што се од интерес на целата
локална заедница. Тоа се следниве работи:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Урбано и рурално планирање
Заштита на животната средина и природата
Локален економски развој
Комунални дејности
Култура
Спорт и рекреација
Социјална заштита и заштита на децата
Образование
Здравствена заштита
Спроведување подготовки и преземање мерки за заштита и спасување од
воени разурнувања, природни непогоди и други несреќи и од последиците
предизвикани од нив.

Прашања за дискусија:
1. Што мислите дали сите градоначалници имаат исти плати?
2. Кој е надлежен за определување на имињата на улиците?
3. Која е најголема општина според бројот на население во Република
Македонија?
4. Која е најмала општина според бројот на население во Република Македонија?

Дали знаевте дека...
Платата на градоначалникот зависи од бројот на жителите во општината. Согласно
со законот што ја регулира оваа материја, врз основа на бројот на жителите на
општината е одреден различен коефициент врз основа на кој се пресметува платата
на градоначалникот.
Согласно со Законот за определувања на имиња на улици, плоштади, мостови
и на други инфраструктурни објекти, имињата на подрачјето на општината се
определуваат со одлука донесена од Советот на општината, а за подрачјето на
градот Скопје со одлука на Советот на Градот Скопје.
Општина Куманово е најголема општина според бројот на население кој изнесува
105 484 жители. Најмала е Вевчани и според територија и според број на жители.
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Проблем 1
Во следниве реченици се дадени примери на работи во надлежност на општините.
Утврдете за каков вид надлежности станува збор и поврзете ги!
Во село Калиште е отворена амбуланта за
примарна здравствена заштита.
Општина Дебар донесе мерки за пошумување
на бреговите на реките Дрим и Радика заради
заштита од ерозија.
На бул. Џон Кенеди е поставено ново
улично осветлување.
Во деталниот урбанистички план за Маџир
Маало е придвидена изградба на хотел.
Советот на општина Гостивар со одлука
издвои финансиски средства од буџетот
на Општината Гостивар за СОУ Гостивар за
изградба на спортска сала.
Општина Штип согласно со Планот и
програмата за управување со отпад
предвидува изградба на центри за рециклажа.
Општина Битола го организира годишното
културно лето „Бит-фест“.
Општина Ресен во програмата за работа
предвиде едукација на граѓаните за заштита
од пожари преку организирање на предавања.
Советотот на општината одобри паричен
фонд за поддршка на развој на мали и средни
претпријатија и претпиемаштво.
Општината обезбеди средства за изградба на
дом за деца без родители и родителска грижа.
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Непосредното учество на граѓаните во одлучувањето во општините
Во одлучувањето во општините за прашањата од локално значење, граѓаните може
да се вклучат и директно. Во секојдневниот живот секогаш се јавуваат потреби
кај граѓаните за решавање на определени нивни проблеми од локално значење.
Понекогаш тие проблеми не се решени, бидејќи едноставно не се регистрирани
дека постојат од страна на локалните власти. Затоа граѓаните имаат право да му
предложат на Советот на општината да донесе одреден акт или да реши одредено
прашање од негова надлежност, со цел да се подобри општата состојба во општината.
Советот е должен да расправа за ваквиот предлог доколку го поддржат најмалку
10% од избирачите на општината, најдоцна во рок од 90 дена по доставената
граѓанска иницијатива. Советот е должен и да ги информира граѓаните за
својата одлука.

Проблем 2
Младите жители на општината сакаат да се изгради скејт парк во нивната општина.
Тие повеле граѓанска инцијатива на локално ниво пред нивната општина. Тоа го
направиле преку поднесување на предлог за поведување на граѓанска иницијатива
поддржан од 100 граѓани, а како овластен предлагач се смета првиот потписник
на предлогот за поведување на граѓанската иницијатива.

Прашања за дискусија:
1. Дали некогаш сте го оствариле своето право на граѓанска иницијатива?
2. Наведете пример за тоа што сакате да се направи или да се промени во
вашата општина?
Заради непосредното учество на граѓаните во одлучувањето за локални прашања,
градоначалникот може да свика собир на граѓани на територијата на целата
општина или на подрачјето на месната самоуправа, и тоа по негово барање, по
барање на Советот или по барање на најмалку 10% од избирачите на општината,
односно на месната самоуправа. При донесувањето на одлуките, органите на
општината се должни да ги разгледаат и да ги земат предвид заклучоците од
ваквите собири.
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Референдумот е облик на учество на граѓаните во одлучувањето што најдобро ја
изразува волјата на граѓаните во поглед на решавањето прашања што ја засегаат
целата локална заедница. За Советот да закаже референдум, треба да постои
барање од најмалку 20% од избирачите во таа општина. Но, Советот може да закаже
референдум и по сопствена иницијатива. На референдумот гласаат сите граѓани со
избирачко право, а одлуката донесена на референдум е задолжителна за органите
на општината. Така, на пример, граѓаните можат преку референдум да го сменат
градоначалникот на својата општина доколку не се задоволни од неговата работа.
Секој граѓанин има право до градоначалникот да доставува предлози и претставки
за работата на органите на локалната самоуправа и општинската администрација,
доколку смета дека некое негово право е повредено или доколку општината не
врши прописно некоја од своите надлежности. Овие претставки и предлози се
доставуваат во писмена форма. Градоначалникот е должен на поднесувачот да
му даде образложен одговор.

Проблем 3
Напишете предлог до градоначалникот на вашата општина во кој ќе барате да се
реши некој проблем кој е во негова надлежност.
При донесувањето прописи од својата надлежност, органите на општината претходно
можат да организираат јавни трибини, да спроведат анкети или да побараат
предлози од граѓаните, заради побрзо запознавање со мислењата и ставовите на
граѓаните по определени прашања.
ЗЕЛС (Заедница на единиците на локалната самоуправа)
Со усвојувањето на уставните амандмани за измена на Уставот од 2001 година, се
отвори дополнителен простор за процесите на децентрализација. Никој не можеше
да предвиди дека тоа ќе има толку големо влијание врз развивањето на свеста
на луѓето за значењето на локалните вредности, како на идивидуално, така и на
национално ниво. Тоа се потврди како израз на најширок национален консензус
околу основните постулати за обврска на Републиката да го почитува остварувањето
на правата на граѓанинот на сите степени.
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ЗЕЛС, како своевиден центар во кој се координираат активностите за подобрување
на работењето на единиците на локалната самоуправа, со цел што посуштинска
реализација на стремежите и заложбите за подигнувањето на квалитетот на
демократското остварување на процесите од локален карактер, има огромно значење.
Според Статутот на ЗЕЛС, неговата генерална мисија е да се подобрат принципите
на локалното управување низ следните активности:5
•
•
•
•
•

промовирање и поттикнување на заедничка соработка и разменување на
информации помеѓу членовите;
да служи како група за лобирање и да дејствува како советодавен одбор на
централната влада во областа на локалната самоуправа;
промовирање на континуирана и конструктивна соработка на локалните
самоуправи и централните власти;
воспоставување односи со национални и меѓународни асоцијации на
локалните власти;
организирање на обуки и конференции на своите членови.

5 http://www.zels.org.mk/Default.aspx?id=041bca17-a99d-463c-99a2-e35d17eba662
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1.14. Народен правобранител
Институцијата народен правобранител првпат е востановена во 1809 год. во Кралството
Шведска под името омбудсман за заштита на човековите права. Зборот омбудсман на
шведски јазик значи „човек со свртено уво кон народот“.
Во Македонија народниот правобранител е основан во јули 1997 год. и постапува
согласно со Законот за народен правобранител како независен орган утврден со Устав
(член 77). Во ноември 2004 година беа отворени и подрачните канцеларии на народниот
правобранител во Битола, Кичево, Куманово, Струмица, Тетово и Штип.
Народниот правобранител е независен, самостоен, професионален и стручен орган на РМ.

Што работи народниот правобранител?
Народниот правобранител посредува помеѓу граѓаните и органите на државната
управа, органите на локалната самоуправа и организациите со јавни овластувања
заради заштита на правата на граѓаните. Народниот правобранител во вршењето
на работите од својата надлежност презема дејства и мерки за кои е овластен со
законот заради заштита на уставните и законските права на граѓаните, а особено
за заштита на начелата на недискриминација и соодветна и правилна застапеност
на граѓаните кои припаѓаат на сите заедници. Тој не одлучува, не пресудува, но
презема мерки и придонесува да се исправат неправдите и грешките.
Сите граѓани на РМ чии законски и уставни права биле повредени може да се
обратат кај народниот правобранител.
Работите за заштита на уставните и законските права на граѓаните, кои се преземаат
во седиштето на народниот правобранител во Скопје, се поделени во четири групи
кои ги опфаќаат следните области:
1. Граѓански слободи и права (полиција, обвинителство, судство, затвори, одбрана)
2. Права од социјална заштита и социјална сигурност (социјални права, пензиско и
инвалидско осигурување, здравствено осигурување, образование, наука, култура,
спорт)
3. Економски права и уредување и хуманизација на простор (имотно-правни односи,
урбанизам и градежништво, станбени односи, финансии, царина и сл.)
4. Право на работа, еколошки права и права на корисници на услуги (работни односи,
потрошувачки права, животна средина и други области)
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Заштитата на правата на децата и на лицата со посебни потреби, заштитата на граѓаните
од дискриминација, почитување на принципот на правична и соодветна застапеност
на граѓаните, како и заштитата на граѓаните од тортура и друг вид свирепо, нечовечко
и понижувачко постапување или казнување, се врши во седиштето на народниот
правобранител, а по потреба одредени дејства во постапката се преземаат и од
подрачните канцеларии.

Проблем 1
Студентката Николина се обратила до народниот правобранител заради заштита
на неjзините права кои сметала дека ѝ се повредени поради неправилна примена
на договорот за меѓусебните права со факултетот во поглед на задолжувањето со
средства на име партиципација. Согласно со договорот, Николина требало за секоја
година да плаќа партиципација во висина определена со конкурсите за секоја учебна
година. Народниот правобранител утврдил дека при определување на висината
на партиципацијата не е водено сметка за одредбите од договорот според кој
висината на партиципацијата секоја година се определува според новите конкурсни
услови, а Николина била задолжувана со партиципација според конкурсот според
кој се запишала, а таа партиципација била многу повисока од партиципацијата
предвидена со конкурсите за наредните години. При увидот во факултетот, народниот
правобранител укажал дека со непочитувањето на договорот што факултетот го
потпишал се повредуваат правата на студентот и се нарушува принципот на правната
сигурност. Поради тоа, народниот правобранител побарал веднаш да се постапи во
согласност со одредбите од потпишаниот договор и студентот да се задолжи според
условите предвидени во конкурсите за секоја година и повеќе платените средства
да ѝ бидат вратени. Укажувањето на народниот правобранител било прифатено и
Николина била запишана во следната учебна година според условите предвидени
во важечкиот конкурс за упис, при што повеќе платените средства ѝ биле вратени.

Прашања за дискусија:
1. Што направил народниот правобранител во овој случај?
2. Дали тебе некогаш ти било повредено некое право?
3. Дали и ти би се обратил до народниот правобранител?
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Објективност
Еднаквост
на правата
без разлика на
пол, раса, боја,
вероисповед, партиска
или етничка
припадност на
граѓаните

Партиска
неприпадност

Основни
принципи
на неговата
работа се:

Итност

Одговорност
Ажурност
Чесност

Совесност

Што може да направи народниот правобранител?
Народниот правобранител дава препораки, мислења и сугестии до органите на
државната управа и органите и организациите со јавни овластувања. Тие треба да ги
почитуваат препораките, мислењата и сугестиите затоа што за нивно непочитување
омбудсманот ќе го извести министерот, Владата, Собранието, но и ќе го изложи
на јавна критика секој надлежен орган или службено лице кои сториле повреда
на правото на граѓанинот. Народниот правобранител не може да го замени
судот. Тој нема право да казнува и не може да донесе или смени судска одлука.
Сепак, моралниот авторитет и влијанието на оваа институција се многу големи во
демократските држави.

Како да се обратиме до народниот правобранител?
Претставка до народниот правобранител има право да поднесе секој граѓанин на
Република Македонија или секое друго лице, без разлика на пол, раса, вероисповед,
боја на кожа, етничка или партиска припадност, имотна или социјална положба,
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кога ќе оцени дека некое негово право е повредено од орган на државната управа
или од организација со јавни овластувања. Кај народниот правобранител можете
да се обратите и кога се повредени начелата на недискриминација и соодветна и
правична застапеност на припадниците на етничките заедници.
Обраќањето до народниот правобранител може да биде лично во канцеларијата на
народниот правобранител во Скопје и сите други подрачни канцеларии, по телефон,
пошта, телефакс или електронска пошта. Јазикот на обраќање не треба да претставува
пречка за комуникација со народниот правобранител. Во постапка што се води пред
народниот правобранител службен јазик е македонскиот јазик и неговото кирилско
писмо. Во постапката што се води пред народниот правобранител друг јазик што го
зборуваат најмалку 20% од граѓаните и неговото писмо, исто така, е службен јазик.
Секое лице во комуникацијата со народниот правобранител може да употреби еден
од службените јазици и неговото писмо, а народниот правобранител одговара на
македонски јазик и неговото кирилско писмо, како и на службениот јазик и писмо
што го употребува подносителот на претставката.

Проблем 2
Напишете претставка до народниот првобранител во која ќе барате заштита на
свое право кое сметате дека ви е повредено.
Постапувањето на народниот правобранител по поднесени претстaвки е бесплатно.
Контакт:
Телефон:
02 3129-335
Факс:
02 3129 359
По пошта или лично:
ул. Македонија бр. 19 (зграда на ТД „Макошпед“), 1000 Скопје
Електронска пошта:
contact@ombudsman.mk
Веб-страница:
www.ombudsman.mk
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II

Човекови
слободи и
права

115

У Ч И М Е П РА В О - У Ч Е Б Н И К З А Г РА ЃА Н С К И И П О Л И Т И Ч К И С Л О Б ОД И И П РА В А

2.1. Основни слободи и права на човекот
и граѓанинот
Историски осврт кон почетоците на признавањето на
политичките и на граѓанските слободи и права
Иако идејата за регулирање на човековите права и слободи, во некаква рудиментирана
форма, може да се каже дека постои скоро 4000 години, со донесувањето на
Хамурабиевиот законик од страна на шестиот вавилонски крал Хамураби (1772
година п.н.е.), сепак како голем и мошне значаен пресврт во оваа област се смета
донесувањето на Големата повелба на слободата (Magna Carta Libertatum)
во 1215 година во Англија како обврзувачки акт за кралот Јован Безземја (John
Lackland). Со оваа повелба кралот бил обврзан да почитува одредени законски
процедури при постапувањето со своите граѓани и нивните слободи. Со овој акт за
првпат формално се ограничува дотогаш неограничената кралска моќ.

Дали знаевте дека...
Современиот темел на меѓународна промоција на човековите права и слободи е
Универзалната декларација за човековите права усвоена од Генералното собрание
на Обединетите нации на 10 декември 1948 година, како резултат на научена
лекција веднаш по ужасите кои светот ги виде во Втората светска војна.
Генералното Собрание на Обединетите нации (ОН) на 16 декември, 1966 година
со резолуција го донесе Меѓународниот пакт за граѓански и политички права
(МПГПП). Овој пакт е отворен за потпишување и ратификување. Во себе содржи 53
члена кои ги обврзуваат сите држави кои го имаат потпишано да ги почитуваат и
да ги гарантираат правата на сите поединци кои се наоѓаат на нивната територија
и потпаѓаат под нивна власт без какво било разликување или дискриминирање.
МПГПП стапи на сила на 23 март 1976 година.
Уставот на Република Македонија од 1991 година, како најважен правен и политички
акт во демократска држава, им придава особено значење на човековите права и
слободи. Тоа е и очекувано со оглед на фактот дека Република Македонија, иако
релативно млада земја, сепак се стреми да биде современа демократска држава
со вградени европски и универзални вредности.
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Според Уставот на РМ, основните слободи и права на човекот и граѓанинот, кои се
и меѓународно признати, се поделени во две поголеми групи:
1. Граѓански и политички слободи и права и
2. Економски, социјални и културни права.

Овие слободи и права важат подеднакво за сите граѓани на Република Македонија,
на целата нејзина територија.

Прашања за дискусија:
1.
2.
3.
4.

Дали на некои права би им дале предност како поважни и зошто?
Дали би додале некоја друга категорија на права?
Што мислите, кои права се постари?
Наведете пример за некое поново право за кое сметате дека не било
гарантирано порано!

Основни карактеристики на човековите права:
1.
2.
3.
4.

Универзалност
Неотуѓивост
Апсолутност
Неделивост

Политички права

Лични права

Слобода на говор и јавно настапување

Право на живот

Слобода на здружување

Право на интегритет

Слобода на информирање

Забрана зa дискриминација

Слобода на печат

Право на одбрана

Право на мирно собирање

Право на тајност на дом и преписка
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Политички права

Избирачко право

Граѓански и
политички
слободи и права

Вероисповед

Устав на
Република Македонија
од 1991 година

Право на живот и слобода

Слобода на уверување, совест,
мисла и јавно изразување на
мислата

Право на рамноправност и
еднаквост

Слобода на говор,
здружување и јавно
информирање

Лични права

Економски,
социјални и
културни права

Право на сопственост и
право на наследување

Право на работа

Социјална сигурност и
социјално осигурување

Право на образование

Право на здрава животна
средина
Право на протест и
јавен собир
Право на штрајк
Избирачко право
Слобода на научно, уметничко
и други видови творештво
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Политички права

Право на претставки

Лични права

Право на државјанство

Право на вршење јавни функции

Овие права често се нарекуваат и прва генерација човекови права. Граѓанските права
претставуваат индикатор за тоа каква е положбата на граѓаните во општеството:
каков е односот помеѓу граѓаните и државата, каков е нивниот меѓусебен однос и
кои се механизмите за заштита, доколку тие евентуално се прекршат. Со политичките
права, пак, се проценува колку самите граѓани се активни во политичкиот живот,
кои се и какви се условите и околностите во кои би се нашол самиот граѓанин
доколку одлучи активно да се вклучи во јавниот живот. Со оглед на фактот што
со политичките права човекот добива статус на граѓанин, може да се каже дека
човековите права се постари и позначајни, но секако не ја намалуваат вредноста
и значењето на политичките права и слободи.

Економски и социјални права

Културни права

Право на сопственост

Право на образование

Право на наследување

Право на уметничко, научно творештво

Право на работа

Право на национална припадност

Синдикално организирање
Право на здравствена заштита
Право на здрава животна средина
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Економски и социјални права

Право на слободно одлучување за
раѓање деца
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2.2. Право на еднаквост и заштита од
дискриминација
Прашања за дискусија:
1. Како ја разбирате еднаквоста?
2. Што значи дискриминацијата за вас?
3. Дали некогаш сте биле дискриминирани или знаете пример во кој некој бил
дискриминиран? Поради што бил дискриминиран?
Правото на еднаквост, во најширока смисла, претставува гаранција за заштита од
самоволието на власта и нејзиното дискриминаторско однесување кон поединците.
Од придобивка на генерациските борби за гаранција на основните слободи и права
и ден-денес еднаквоста претставува предизвик за сите општества. Начелото на
еднаквост е основниот принцип на правата на човекот, кој се заснова на еднаквата
вредност и достоинство на сите човечки суштества. Еднаквоста најдобро се оценува
преку споредба со другите, односно едно лице може да утврди дали ужива право
на еднаквост само кога ќе си ја спореди својата состојба со состојбата во која се
наоѓаат другите.

Дали знаевте дека...
Принципот на еднаквост бил еден од слоганите на Француската буржоаска
револуција од 1789 година „Liberté, Égalité, Fraternité“. Слоганот потоа бил пренесен
во Декларацијата за правата на човекот и граѓанинот во Франција, според која сите
луѓе се родени и се еднакви и слободни во уживање на правата.

Еднаквоста е начело според кое сите луѓе се рамноправни, односно изедначени
како во обврските така и во правата. Еднаквоста ја подразбира различноста,
односно подразбира постоење разлики по многу основи кои треба да бидат еднакво
третирани. Кога ја разгледуваме еднаквоста, може да ја анализираме од два аспекта
и тоа како формална и како материјална еднаквост. Целта на едно демократско
општество е да ја оствари, пред сè, материјалната еднаквост.
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Еднаквост

Формална еднаквост

Материјална еднаквост

Формалната еднаквост најдоследно
се потврдува преку принципот „Сите
се еднакви пред законот“. Станува
збор за тоа дека сите лица имаат
еднакви загарантирани права и
слободи со закон и се гарантира
еднаква примена на законите од
страна на државните органи.

Станува збор за предизвик на
секое демократско општество,
а се состои во спроведување
на еднаквоста во практиката,
каде се ценат последиците од
примената на законите (формалната
еднаквост) кои не смеат да бидат
дискриминаторски.

Граѓаните на Република Македонија се еднакви во слободите и правата
независно од полот, расата, бојата на кожата, националното и социјалното
потекло, политичкото и верското уверување, имотната и општествената положба.
Граѓаните пред Уставот и законите се еднакви.
Член 9 од Уставот на Република Македонија

Ограничувањето на слободите и правата не може да биде дискриминаторско по
основ на пол, раса, боја на кожа, јазик, вера, национално или социјално потекло,
имотна или општествена положба
Член 9 од Уставот на Република Македонија

Еднаквоста и забраната на дискриминација можат да се гледаат како позитивната
и негативната формулација на истиот принцип. Иако, правните инструменти
се формулираат на начин што го истакнуваат она што е забрането, односно
дискриминацијата, сепак, оваа забрана служи за обезбедување на идеалот за
еднаквоста, кој, всушност, е целта на оваа забрана.
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Што е дискриминација?
Дискриминацијата е концепт кој нема фиксни и непроменливи граници и како таков треба
да се анализира. Потекнува од латинскиот збор discriminare, discriminatio, што во превод
значи правење разлика, диференцијација, класификација. И, најчесто овие разликувања
се засноваат на постојните стереотипи и предрасуди за определената заштитна група.
Меѓутоа, секое разликување, само по себе, не значи дискриминација. Дискриминација е
секое неоправдано правно или фактичко, непосредно или посредно правење разлика или
нееднакво постапување, односно пропуштање (исклучување, ограничување или давање
првенство) во однос на лица или групи кое се заснова на пол, раса, боја на кожа, род,
припадност на маргинализирана група, етничка припадност, јазик, државјанство, социјално
потекло, религија или верско уверување, образование, политичка припадност, личен или
општествен статус, ментална и телесна попреченост, возраст, семејна или брачна состојба,
имотен статус, здравствена состојба или која било друга основа.

Забрана за дискриминација
„Уживањето на правата и слободите, признати со оваа Конвенција, треба да се
обезбеди без никаква дискриминација заснована врз пол, раса, боја на кожата,
јазик, вера, политичко или кое и да е друго мислење, национално или социјално
потекло, припадност на национално малцинство, материјална положба, потекло
по раѓање или кој и да е друг статус.“
Член 14 од Европска конвенција за заштита на човековите права и основните
слободи

Што се тоа дискриминаторски основи?
Дискриминаторските основи претставуваат одредени лични карактеристики,
својства, обележја кои се добиваат со самото раѓање, но и во текот на животот.
Дискриминаторска основа може да биде: раса, боја на кожа, пол, јазик, етничка
припадност, припадност на национално малцинство, државјанство, социјално потекло,
религија или верско уверување, политичка припадност, општествен статус, сексуална
ориентација, ментална и телесна попреченост, семејна или брачна состојба, возраст,
имотен статус, здравствена состојба и друго. Преку таа карактеристика поединецот
се идентификува и се разликува од другите. Однесувањето и постапувањето од
страна на јавните власти, како и од страна на правни и физички лица од приватниот
и јавниот сектор, или пак нивното непостапување, базирано на која било од
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дискриминаторските основи, кое создава основи за привилегирање или пак ставање
во понеповолна положба на некое лице на неоправдан начин, или го изложува на
неправеден и деградирачки однос во споредба со други лица во слична ситуација,
претставува дискриминаторско однесување и постапување.

Проблем 1
Разгледајте ги примерите. Дали сметате дека постои дискриминација? Ако да, врз
која основа? Поврзете!
На Хусеин не му било дозволено да влезе
во градскиот базен, каде од страна на
обезбедувањето му било речено: „Нема место за
Роми тука“.
Елвир бил казнет со 15% од плата, поради тоа
што не дошол на работа на Курбан Бајрам кој се
празнува како верски празник за муслиманските
граѓани на Република Македонија.
Бојан кој е во инвалидска количка по сообраќајната
несреќа која ја преживеал, бил отпуштен од
работодавачот поради тоа што сметал дека Бојан
нема да може да ги исполнува обврските во
фирмата како претходно.
Лука се пријавил на огласот за вработување
менаџер на канцеларија, но на интервјуто му било
кажано дека таа позиција ќе ја извршува секретарка
и дека тој не одговара на профилот, иако ги
исполнува сите услови.
Такси-компанија објавила оглас за вработување
на диспечерка, на кој се пријавила и Виолета. Таа
не била вработена поради тоа што сопственикот ѝ
рекол дека е постара од 45 години, а за извршување
на задачите на таа позиција потребна е помлада
личност.
Ангел јавно зборувал за својата сексуална
ориентација и дека е во врска со лице од ист пол.
Откако тоа го кажал, му бил забранет пристапот
во дискотеката во која излегувал и не му било
дозволено веќе да го посетува тој клуб.
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Облици на дискриминација
Директна дискриминација
Директната дискриминација се појавува кога со едно лице или група се постапува
понеповолно за разлика од останатите кои се наоѓаат во иста или слична ситуација,
само поради дискриминаторската основа, односно заштитната карактеристика на тоа
лице или група. Не постои никакво објективно објаснување зошто одредено лице е
дискриминирано, освен поради тоа што има одредена карактеристика поради која
е ставено во таква понеповолна положба.
Пример:
Агенција за недвижнини не издава станови на лица од одредена етничка припадност.

Што е индиректна дискриминација?
Индиректната дискриминација се појавува кога навидум неутрална одредба,
критериум или практика го става одредено лице или пошироката група на овие лица,
во посебно неповолна положба во споредба со други лица врз дискриминаторска
основа. Исклучок претставува ситуацијата кога таквите одредби, критериуми или
практики произлегуваат од оправдана цел, а средствата за постигнување на таа
цел се соодветни и се неопходни.
Пример:
Во оглас за вработување на радиооператор, како услов е предвидена општа
здравствена состојба.

Вознемирување
Вознемирување или понижувачко постапување е повреда на достоинството на едно
лице или на група лица, засновано врз дискриминаторска основа кое има за цел или
резултат повреда на достоинството на односното лице или создавање заканувачка,
непријателска, понижувачка или застрашувачка средина, пристап или практика.
Пример за вознемирување:
На лицето Х.М. во електронското сандаче му пристигнувале пораки со хомофобични
шеги и фотографии со вознемирувачка содржина.
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Сексуално вознемирување
Сексуално вознемирување е несакано однесување од полов карактер, кое се изразува
физички, вербално или на кој било друг начин, а неговата цел или последица е
повреда на достоинството на едно лице, особено кога се создава непријателска,
заканувачка, деградирачка или понижувачка средина
Пример за сексуално вознемирување:
На работното место каде работи Билјана во нејзино присуство постојано се
раскажувале сексистички шеги и таа била постојано прашувана дали ја разбира
шегата и како се чувствува.

Инструкцијата за дискриминација
Под инструкција за дискриминација се подразбира директното и индиректното
повикување, охрабрување, давање упатство или поттикнување друго лице да врши
дискриминација.
Пример:
Работодавачот ѝ дава инструкција на Агенцијата за привремени вработувања кај
него во претпријатието да не вработува лица постари од 50 години.

Повеќекратна дискриминација
Кога зборуваме за заштитните групи треба да се напомене дека често во едно лице
се опфатени повеќе заштитни карактеристики и лесно може да се претпостави дека
нееднаквото постапување може да се појави истовремено врз повеќе основи. Во вакви
случаи станува збор за повеќекратна дискриминација, односно дискриминација врз
повеќе од една основа, која не се состои само во збирот од две дискриминациски
основи, туку во самиот резултат кој е синергичен.
Пример:
Жена со телесна попреченост не може да го оствари правото на превентивен
гинеколошки преглед.

Дали секое разликување и нееднакво постапување претставува
дискриминација?
Прашањето дали секое разликување и нееднакво постапување претставува
дискриминација е поврзано со прашањето дали дискриминацијата во одреден случаи
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може да се оправда, односно дали може да стане збор за одредени исклучоци кои иако
претставуваат различен третман, сепак не може да се сметаат за дискриминаторски
практики бидејќи самите тие имаат за цел да отстранат нееднаквост. Станува збор
за т.н. афирмативни мерки, некаде се сретнува и „позитивни мерки“, а всушност се
одредени временски ограничени активности на надлежните државни органи кои
се насочени кон намалување и отстранување на нееднаквоста која постои како
последица на некоја претходна дискриминација.

Проблем 2
Случајот C-476/99 Lommers на Судот на правдата на Европска Унија се однесува на
правилата на работодавачот во јавниот сектор, според кои субвенционираните места
во детската градинка биле отворени само за жени, освен во вонредни ситуации.
Судот утврдил дека ситуациите на вработени жени и вработени мажи се споредливи,
и оттаму се заклучува постоење на јасна разлика во третманот. Судот проверил
дали таа мерка е допуштена со европското право. Судот одлучил дека, во принцип,
оваа мерка спаѓа во категоријата мерки кои се направени со цел да се елиминираат
причините за намалените можности на жените да добијат пристап до вработување
и професија. Судот на правдата на Европската Унија забележал дека кое било
отстапување од индивидуалното право на еднаков третман мора да одговара
на принципот на пропорционалност. Клучните факти кои судот ги истакнал биле
недоволниот број места во детската градинка кои се достапни за сите жени на
кои им се потребни, расположливоста на алтернативните места наместо детските
градинки на пазарот на услуги и фактот дека тие места може да се доделат на
мажи во вонредни ситуации. Заклучокот бил дека оваа шема била во согласност со
европското право, меѓутоа тоа би било случај само доколку исклучокот за „вонредни
ситуации“ бил направен со цел да им овозможи и на мажите кои се грижеле за
своите деца да добијат пристап до место во детските градинки под исти услови
како и жените.

Прашања за дискусија:
1.
2.
3.

Дали во конкретниот случај постои дискриминација врз основа на пол?
Кои се афирмативните мерки во овој случај кои се преземени? Со која цел?
Дали се тие пропорционални?
Дали знаете друг случај каде има примена на афирмативни мерки? Која
била целта?
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Народниот правобранител
Народниот правобранител е орган на
Република Македонија кој ги штити уставните
и законските права на граѓаните и на сите
други лица кога им се повредени со акти,
дејствија и пропуштања на дејствија од
органите на државната управа и од други
органи и организации што имаат јавни
овластувања и кој презема дејствија и мерки
за заштита на начелата на недискриминација
и соодветна и правична застапеност на
припадниците на заедниците во органите на
државната власт, органите на единиците на
локалната самоуправа и јавните установи и
служби.

Комисија за заштита од
дискриминација
Комисијата за заштита од дискриминација
е самостоен и независен орган кој работи
во согласност со надлежностите утврдени
со Законот за спречување и заштита од
дискриминација. Комисијата има својство на
правно лице со седиште во Скопје. Средствата
за работа на Комисијата се обезбедуваат
од Буџетот на Република Македонија, а
Комисијата може да обезбедува средства и од
други извори. Комисијата е составена од седум
члена. Членовите ги именува Собранието
на Република Македонија со мандат од пет
години, со право на еден повторен избор.
Комисијата избира претседател со мандат од
една година.
Секое лице кое смета дека претрпело
дискриминација може да поднесе претставка
до Комисијата, писмено или усно на записник,
без обврска за плаќање на такса и друг
надоместок. Со претставката лицето поднесува
докази и факти од кои може да се утврди
актот или дејствието на дискриминација.
Контакт
бул. „Гоце Делчев“ бб
(20. спрат во зградата на МРТВ)
1000 Скопје, Македонија
e-mail: contact@kzd.mk
телефон: +389 2 323 2242
http://www.kzd.mk
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Уставен суд на Република македонија
Пред Уставниот суд на Република Македонија
може:
1. Да се поднесе иницијатива за оцена на
уставноста и законитоста на законите и другите
прописи;
2. Да се поднесе поединечно барање од страна
на граѓанин за заштита на слободата на
уверувањето, совеста, мислата и јавното
изразување на мислата, политичкото
здружување и дејствување и забраната на
дискриминација на граѓаните врз основ на
пол, раса, верска, национална, социјална и
политичка припадност.

Како
јас да се
заштитам од
дискриминација?
Кои механизми
ги имам на
располагање?

Заштита пред редовните судови
Со Законот за спречување и заштита од
дисркиминација е предвидена судска заштита
со поднесување тужба пред надлежен суд кога
лицето смета дека поради дискриминација му
е повредено некое право. Во постапката пред
надлежниот суд, товарот на докажување за
извршена дискриминација паѓа на тужената
страна откако тужителот ќе направи дека
дискриминацијата веројатно се случила. Во
оваа тужба лицето може да бара да се утврди
дека тужениот му го повредил неговото право
на еднаков третман, како и да бара забрана
на одредени дејствија со кои ќе се отстрани
дискриминацијата, како и да бара надомест на
штета и објава на пресудата во медиумите на
трошок на тужениот.
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2.3. Слобода на здружување
Прашања за дискусија:
1. Зошто луѓето се здружуваат?
2. Дали имаат право на слободно здружување?
3. Што е плурализам?

Правото на слободно здружување
Устав на РМ – член 20
На граѓаните им се гарантира слободата на здружување заради остварување и заштита
на нивните политички, економски, социјални, културни и други права и интереси.
Граѓаните можат слободно да основаат здруженија и политички партии, да
пристапуваат кон нив и да истапуваат од нив.
Програмите и дејстувањата на здруженијата на граѓани и политичките партии не
можат да бидат насочени кон насилно уривање на уставниот поредок на Републиката
и кон поттикнување или повикување на воена агресија или разгорување на
национална, расна или верска омраза и нетрпеливост.
Забранети се воени или полувоени здруженија што не им припаѓаат на вооружените
сили на Република Македонија.
Денес човекот секојдневно донесува многубројни одлуки. Секоја индивидуа,
односно секоја личност, во најголемиот број случаи има право на избор пред да го
донесе решението. Правото на избор може да постои само ако постои плурализам
(повеќебројност, разновидност) на идеи и мисли. Таа разновидност на идеи своја
вистинска смисла добива кога се отсликува во општествениот и политичкиот живот.
Затоа е важно да постојат повеќе и различни здруженија, општествени групи и
политички партии кои ги изразуваат интересите, идеите и вредностите на различни
групи граѓани. Мирното коегзистирање на овие различни здруженија и партии и
ненасилната борба на идеи во општеството меѓу нив треба да бидат богатство, но
и обврска за секоја демократска држава.

129

МЛАДИНСКИ ОБРАЗОВЕН ФОРУМ

Форми на здружување
•
•
•

Политички партии (базирани на членство, се борат за власт)
Здруженија (базирани на членство, не се борат за власт)
Фондации (базирани на имот, не се борат за власт)

Современата демократија не може да опстојува и успешно да се развива без постоење
разновидни облици на организирање и здружување на граѓаните.
Основен двигател на граѓаните се нивните интереси на социјален, морален, културен
и политички план. Дел од овие интереси граѓаните ги задоволуваат сами како
индивидуи, а еден дел со помош на разновидни асоцијации и здруженија. Со помош
на овие облици, граѓаните меѓусебно се поврзуваат во остварување на сопствените
интереси, со што нивниот глас добива поширок простор.
Здруженијата будно ја следат работата на власта и се обидуваат на мирен и
соодветен начин да ѝ укажат кога таа занемарува одредени проблеми или донесува
штетни одлуки. Здруженијата можат да застапуваат интереси или идеи на одредена
група граѓани за определено прашање или јавна политика.
Здруженијата претставуваат невладини, непартиски и непрофитни организации
во коишто граѓаните се здружуваат заради остварување на своите економски,
социјални, културни, научни, стручни, технички, хуманитарни, образовни, спортски
и други права, интереси и уверувања. Овие здруженија не смеат да остваруваат
партиски интереси преку своето дејствување. Здруженијата имаат свој статут преку
кој ги определуваат своите цели и начини на дејствување.
Фондација е правно лице кое има за цел стекнување и управување на имот.
Фондацијата се основа со имотна маса која изнесува најмалу 10.000 евра, изразена
во пари, хартии од вредност или друг имот. Како основачи може да се јават едно
или повеќе физички и правни лица.
Политичката партија може да се дефинира преку нејзините главни карактеристики:
•
•
•
•

постојан облик на политичко организирање на граѓаните
има своја идеологија, изразена во посебна програма
дејствува на целата државна територија
се бори за освојување на власта на демократски начин

Политичките партии настануваат заради потребата од претставување на граѓаните
во претставничките институции и артикулирање на идеологијата и/или идеите на
определена општествена група. „Партиите се деца на демократијата и општото
избирачко право“.
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Политички партии во Република Македонија
Политичките партии се основен облик во политичко организирање на Република
Македонија. Според Законот за политички партии, тие се определени како
организирани групи на граѓани што се залагаат за учество во власта. Учеството
во власта се остварува преку свои претставници во Собранието на Република
Македонија, органите на локалната самоуправа (градоначалници и советници во
Советот на општината), Владата на Република Македонија и преку претседателот
на државата.

Кој може да основа партија и на кој начин?
Политичка партија може да основаат најмалку 1000 полнолетни граѓани - државјани
на Република Македонија, со постојано живеалиште во неа. Член на политичка
партија може да биде секој полнолетен граѓанин што ќе даде изјава за доброволно
членство во неа. Исто така, секој член може да истапи од членство во одредена
политичка партија и по сопствен избор да одлучи дали ќе се приклучи на друга
партија.
Политичка партија се основа на основачко собрание на коешто се донесува одлука
за основање, програма и статут и се избираат нејзините раководни органи. Притоа,
програмата, статутот и дејствувањето на политичката партија не смеат да бидат
насочени кон насилно уривање на уставниот поредок, кон поттикнување или
повикување на воена агресија и разгорување национална, верска или расна омраза
или нетрпеливост.
Политичката партија се запишува во судскиот регистар на политички партии што
ги води Апелацискиот суд во Скопје. Од тој момент таа добива својство на правно
лице и може да започне со својата дејност.

Вежба
1. Поделете се во две групи;
2. Едната група ќе пишува главни цели на здружение кое самите ќе го осмислат
и во кое ќе ги истакнат битните и клучни работи за кои тие би се залагале
(која е основната цел поради која го формираат здружението);
3. Втората група ќе пишува за цели на партијата која сами ќе ја формираат и
во која ќе ги истакнат битните и клучни работи за кои тие би се залагале
(која е основната цел поради која тие сакаат да формираат партија, која ќе
биде нивната идеологија, нивната заложба).
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2.4. Слобода на изразување
Слободата на изразување за прв пат почнала да се кодифицира во документи и
устави по донесувањето на американскиот устав и француската револуција. Денес
е предмет на кодификација на уставите на сите држави во светот, дури и таму
каде што реално и системски таа не се почитува. Таа претставува составен дел од
меѓународни конвенции за човекови права. Слободата на изразување претставува
една од најчувствителните и контроверзни теми во современото општество. Граѓаните
се чувствуваат слободно ако можат да комуницираат слободно во јавноста, без
страв дека би можеле да бидат казнети за изразувањето на своите ставови, дури
и тогаш кога нивните ставови се спротивни на ставовите на власта. Токму поради
ова, правото на слободен говор, слободни медиуми и слободата на изразување
се втемелени во Уставот на Република Македонија, со што им е дадена највисока
заштита, но и значење.
Член 16 од Уставот на РМ
Се гарантира слободата на уверувањето, совеста, мислата и јавното изразување на мислата.
Се гарантира слободата на говорот, јавниот настап, јавното информирање и слободното
основање институции за јавно информирање.
Се гарантира слободниот пристап до информациите, слободата на примање и пренесување
информации.
Се гарантира правото на одговор во средствата за јавно информирање.
Се гарантира правото на исправка во средствата за јавно информирање.
Се гарантира правото на заштита на изворот на информацијата во средствата за јавно
информирање.
Цензурата е забранета.
Слободата на изразување може да се примени на која било тема. Луѓето можат да ги
изразат своите мисли, чувства или ставови на секое соодветно место преку различни
средства, и тоа :
•
•
•
•
•
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Зборови
Цртежи
Симболи
Фотографии
Други форми
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Ограничување на правото - навреда, клевета, говор на омраза
Слободата на изразување е право со лимити и одговорности. Како ограничувачки
фактори се јавуваат другите права на човекот како правото на приватност, заштитата
на личниот углед, заштитата на правото на живот, забраната за говор на омраза и сл.
Другите ограничувања произлегуваат од легитимните интереси во демократското
општество:
• заштита на државни и воени тајни
• заштита на финансиски систем и сл.
Ограничувањето на ова право секогаш мора да биде:
• Предмет на закон
• Да има легитимна цел
• Да биде неопходно за едно демократско општество

Дали знаевте дека...
Со Законот за граѓанска одговорност за навреда и клевета кој е веќе во примена
сметано од 22 ноември 2012 година, во Република Македонија беше извршена
декриминализација на кривичните дела против честа и угледот „Клевета“ и „Навреда“
кои со измените и дополнувањата на Кривичниот законик беа избришани, па согласно
со Законот за граѓанска одговорност за навреда и клевета се уредува граѓанската
одговорност за штета нанесена на честа и угледот, како на физичките, така и на
правните лица, по пат на клевета и навреда.

Цензура
Цензурата се јавува кога власта ги испитува публикациите и произведените јавни
материјали и ги забранува доколку не одговораат на нејзините интереси. Тоа е
мерка што најчесто се применува во недемократските општества за елиминирање
на гледишта спротивни на оние кои ги има владејачката структура.
Власта може да забрани пристап до одреден извор на информации што се однесува
на јавната безбедност или одбраната на државата. Тоа не значи дека се применува
цензура. При вршењето цензура може да бидат вклучени и одговорните уредници
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на различни медиуми. Во такви случаи, тие најчесто добиваат инструкции од власта
или друг центар на моќ вон медиумот со кој се во блиска соработка и учествуваат
во рестрикција на информациите.

Вежба
Поделете се во три групи и на различна тема дадена од предавачот изразете се
на следниве начини:
1. Група I – преку цртеж
2. Група II – преку симбол
3. Група III – преку текст
На крајот измешајте ги групите така што секоја група да погоди што сакала да каже
онаа група која го создала делото.
Целта на вежбата е да се види дали преку цртеж, симбол или текст можеме да ја
препознаеме слободата на изразување и пораката која се праќа.
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2.5. Слобода на медиумите
Медиумите во демократското општество носат голем товар во креирање на мир,
стабилност и безбедност во општеството. Иако демократијата не е унифицирана појава
во секоја држава, еден од најзастапените елементи е слободата на изразување. Во
некои држави граѓаните се здобиле со оваа слобода полесно, а некаде потешко,
но сепак секоја држава ја стигнува мислењето на народот и обврската за давање
отчет за својата работа порано или подоцна. Вистината во медиумите и крајот на
политичкото манипулирање со медиумите се клучен елемент во градењето на
демократско општество.

Прашања за дискусија:
1.
2.
3.
4.

Дали сте размислиле каков ќе беше светот доколку немавме медиуми?
Каква штета може да направат медиумите доколку не известуваат вистинито?
Дали новинарите се изложени на опасност со кажување на вистината?
Кој треба да ги заштити новинарите?

Секој што го следи чекорот на новото време знае дека не постои демократија без
слобода на изразување. Бескрајната листа луѓе – новинари, писатели и други –
заканувани, прогонувани или дури убивани доколку се осудат да ги изразат своите
неповолни или различни политички погледи, претставува тажна потврда на овој факт.
Можеби Европа изгледа заштитена од тоталитаризмот на умот, меѓутоа многу други
опасности може да се претстават како поткопувачи на основните фундаменти на
нашите демократии. Притисокот и насилството на кои новинарите се изложени кога
ја осудуваат корупцијата и криминалот, прикриената контрола што властите ја вршат
над конкретен медиум желни да ги замолкнат неконформистичките гласови – се болни
потсетувања дека битката за слободата на изразување не е никогаш целосно добиена.6

Универзалната декларација за човекови права гласи: ,,Секој има право
на слобода на мислење и изразување. Ова право вклучува слобода да
се задржи мислењето без некој да се вмеша и да се даваат информации
и идеи преку кој било медиум без оглед на тоа каде се наоѓа“.
6 Даниел Таршис, Медиумите и демократијата, Совет на Европа, 1998, стр. 8.
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Европска конвенција за заштита на човековите права и основните слободи,
член 10
1. Секој човек има право на слобода на изразувањето. 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.
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.
Во Република Македонија, плурализација на медиумскиот простор започна во 1991
година, а првиот закон кој го уредува и регулира постоењето на радиодифузната
дејност е Законот за радиодифузна дејност, кој беше усвоен во 1997 и кој беше
заменет со нов закон во 2005, кој беше речиси целосно усогласен со стандардите
на Советот на Европа на полето на радиодифузијата.
Во Македонија, слободата на изразување е гарантирана со член 16 од
Уставот, додека медиумскиот простор е регулиран со Законот за медиуми.
Со овој закон се пропишуваат основните начела и услови што треба да бидат
исполнети од страна на издавачите на медиуми при вршење на дејноста.
Според Законот, слободата на медиумите е дефинирана во членот 3, кој гласи:
Слободата на медиумите особено опфаќа: слобода на изразување на мислења,
независност на медиумите, слобода на прибирање, истражување, објавување, избор
и пренесување на информации во насока на информирање на јавноста, плурализам
и разновидност на медиумите, слобода на проток на информации и отвореност на
медиумите за различни мислења, уверувања и за разновидни содржини, достапност
до информациите од јавен карактер, почитување на човековата индивидуалност,
приватност и достоинство, слобода за основање на правни лица за вршење на
дејност за јавно информирање, печатење и дистрибуција на печатен медиум и
другите медиуми од земјата и странство, производство и емитување на аудио/
аудиовизуелни програми, самостојност на уредникот, новинарот, авторите или
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креаторите на содржини или програмските соработници и другите лица, а во
согласност со правилата на професијата.7
Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги ги утврдува правата,
обврските и одговорностите на радиодифузерите, давателите на аудиовизуелни
медиумски услуги и на операторите на јавни електронски комуникациски мрежи.
Законот го трансформираше Советот за радиодифузија во нова Агенција за аудио
и аудиовизуелни медиумски услуги.8

Дали знаевте дека...
Македонија падна 22 места во слободата на медиумите од 94 на 116 место според
извештајот на Фридом Хаус – објавен во мај 2013. Според извештајот, причината
за падот од 22 места е поради арбитрарното одземање на медиумските лиценци
и влошената средина за новинарите.
Македонија сега се наоѓа во листата на земји кои забележале големо назадување
заедно со Јапонија, Камбоџа, Израел, Мали и Танзанија.9
Freedom house, која ги анализара состојбите со почитувањето и остварувањето на
човековите права во светот, ја оценува Македонија како делумно слободна земја
со оцена 3,0.

Историски развој на медиумски простор
•
•

•

Првата печатарска машина била пронајдена во Европа во XV век, која
припаѓала на моќната елита.
Државата и црквата биле актерите кои ја контролирале размената на мислења
и информации од политичката, религиозната и научната област. „Печатот
во минатото бил средство преку кое се доаѓа до зголемување на моќта,
идеологијата и легитимитетот на доминантната или апсолутистичка елита.“
На крајот од XIX век, слободата на изразување и печатот биле признаени како
основни права во демократското општество, како во Европа, така и во САД.

7 Закон за медиуми, објавен во Службен весник на РМ бр.184, 26.12.2013 година.
8 Закон за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, објавен во Службен весник на РМ бр.184,
26.12.2013.
9 Повеќе информации за слободата на медиумите во светот може да се најдат на страната на
Фридом Хаус http://www.freedomhouse.org/
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Уште во 1776 година во Декларацијата за правата на државата Вирџинија од 1776
година, во член 12 е наведено дека:
„Слободата на печатот претставува еден од најголемите бастиони на
слободата кој никогаш не може да биде ограничен од страна на деспотската
власт“.

Слободата на медиумите не е апсолутна:
•
•
•
•
•
•
•

Заштита на младите луѓе;
Обврска за респектирање на личната чест;
Провоцирaње на загриженост или страв меѓу граѓаните;
Вознемирување на државните меѓународни односи;
Клевета, расизам и поттикнување омраза, заштита на јавниот углед;
Заштита на правото на приватност, правото на праведно судење или
презумпција на невиност;
Отфрлување на основниот државен социјален или општествен поредок или
целосно уништување на државниот политички или правен систем.

Вистината во медиумите и должноста кон публиката
Во масовните комуникации често се забораваат потребите на публиката, а тие
треба да бидат почетната и финалната цел на медиумите. Публика во овој случај е
народот, кој сака преку медиумите да го зацврсти својот идентитет, да го слушне
тоа што го гледа, слуша и чита. Со ова да го зацврсти групното здружување,
вредностите и идентитетот. Во некои општества каде што постојат брзи промени,
социјални турбуленции, различни групи, идентитетите не се јасно дефинирани
или пак се различни. Медиумите треба да го потпомогнат, формираат и зацврстат
посебниот идентитет избран од групата, а со тоа да овозможат пополнување на
длабоко почувствувана потреба што служи како продолжение на наведената група.
Доколку народот не се види себеси во медиумите, а нема механизам како да допре
до нив, тогаш креира свои „паралелни“ и „слободни“ медиуми каде се изразува себеси
и го споделува ставот на својата група. Медиумите мора да одвојат простор за секоја
група, во спротивно нивното незадоволство ќе генерира чувство на фрустрираност
и отуѓеност меѓу членовите на публиката. Тоа се случува во недемократски свет
каде што медиумите може да бидат употребени за цели на политичка пропаганда
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и да ја претстават ситуацијата во земјата која е потенцијално значително поинаква
од реалноста.10
Доколку во известувањето имаме значителна разлика помеѓу портретирањето на
реалноста и самата реалност како што ја гледа и знае публиката, таа создава чувство
на нарушено лично достоинство поради тоа што континуираниот прием на лажни
информации претставува повреда на човековата интелигенција. Фрустрацијата
на публиката продолжува кога е обврзана да дејствува врз основа на погрешни
или извртени информации во кои не верува и тогаш самопочитта на публиката сè
повеќе се намалува.

Проблем 1
Која теза ja застапувате? Објаснете ги вашите аргументи за и против!
1.
2.
3.
4.
5.

Медиумите треба да известуваат за сите насилства на војната.
Демократската влада треба да има своја телевизија.
Рекламирањето повеќе прави лошо отколку добро.
Печатените весници се застарена алатка за информирање.
Владата треба да се рекламира во приватни медиуми.

10 Карол Јакубович, Медиумите и демократијата, Совет на Европа, 1998, стр.57.
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2.6. Говор на омраза на интернет
Прашања за дискусија:
1.
2.
3.
4.

Што претставува за вас слободата на говор?
Што е, пак, говорот на омраза?
Дали слободата на говорот е ограничена со говорот на омраза?
Дали треба да се казнуваат оние кои практикуваат говор на омраза и на
кој начин?
5. Дали говорот на омраза на интернет е помалку штетен во однос на оној во
реалноста?
Живееме во 21 век, време во кое информатичката и компјутерската технологија
бележат постојан развој и се проследени со иновации на многу полиња. Употребата
на интернетот станува незаменлив дел од нашето секојдневие. Огромен дел од
популацијата, особено младите луѓе, секојдневно поминуваат по неколку часа
на социјалните мрежи, гледајќи и создавајќи содржина од најразличен вид.
Корисничките профили кои сите ние ги имаме на социјалните мрежи стануваат
иманентен дел од нашата личност и нашето секојдневие и преку нив ние всушност
ги изразуваме нашите сфаќања и погледи кон светот.
Сепак, анонимноста, непосредноста и глобалниот карактер на интернетот го прават
совршена алатка која им стои на располагање на сите оние кои планираат или
веќе практикуваат говор на омраза. Како што компјутерите стануваат поевтини и
поедноставни за користење, сè почесто и полесно може да се пристапи до ширење
на целата пропаганда на говорот на омраза.

Дефинирање на говорот на омраза
Засега, не постои една и конечна дефиниција за говорот на омраза.
Сепак, генерално, како дефиниција која е прифатена од страна на стручната и
акaдeмската јавност по ова прашање, како и од многу активисти и борци за човекови
права во рамките на Европската Унија, Советот на Европа и ОБСЕ11 , се смета следнава:
„Терминот „говор на омраза“ треба да се разбере како термин кој ги опфаќа
сите форми на изразување со кои се шири, поттикнува, промовира или оправдува
11 Организација за безбедност и соработка на Европа (Organization for Security and Co-operation
in Europe)
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расна омраза, ксенофобија, антисемитизам или други форми на омраза заснована
на нетолеранција, вклучувајќи и: нетолеранција изразена во форма на агресивен
национализам и етноцентризам, дискриминација и непријaтелство кон малцинства,
мигранти и лица со имигрантско потекло.“12
Од друга страна, говорот на омраза може да се препознае и дефинира преку
застапеноста на неколку круцијални елементи кои го прават таков, дефинирани од
страна на Европскиот суд за човекови права13:
Намера за ширење на омраза кон определена група
Потребно е свесно да се стои зад намерата за поттикнување, промовирање или
оправдување на ваквиот вид говор со цел да се произведе дејство кое ќе нанесе
некаква штета на поединецот или на групата на која ѝ припаѓа.
Од друга страна, мора да се разликува од намерата за подобро запознавање и
подетално информирање на јавноста за некоја социјална појава која е од општ
интерес за пошироката јавност во едно општество (на пример, документарни
емисии за расистички организации или ЛГБТ-заедницата, јавни трибини, панели
за дискусија...).
Содржина/контекст на конкретното изразување
Судот мора реално и недвосмислено да процени во каква ситуација и во какви
околности едно изразување може да се оквалификува како говор на омраза. Мора
да се согледа содржината и контекстот на таквите изјави и да се направи обид
да се извлече намерата која стои зад конкретното изразување. Исто така, мошне
битен елемент е и личноста која усно или писмено ја дава ваквата изјава, односно
дали станува збор за политичар, новинар, млад човек – корисник на интернет или
обичен граѓанин.

12 Препорака бр. R (97) 20 на Комитетот на министри на Советот на Европа.
13 Михајлова, д-р Елена, Слобода на изразување и говор на омраза, ОБСЕ, 2013, стр. 27–28.
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Последици/забранети резултати од говорот на омраза
Верувале или не, говорот на омраза секогаш и во сите случаи произведува некакво
дејство, некаква последица која во најголем дел од случаите, за жал, е штетна. Во
најмала рака, овој говор предизвикува повреда на достоинството и угледот на
припадникот на одредена општествена група или на целата група воопшто.
Во посериозни случаи, говорот на омраза може да доведе и до:
•
•
•

Психолошка и емоционална болка и повреда на жртвите (чувство на пониженост,
неприпадност, изолираност, мразење на себеси, сомневање во себе и останатите);
Барање спас и излез во алкохол и психотропни супстанции, па дури и во
самоубиство;
Нарушување на јавниот ред и мир, насилство (особено помеѓу младата
популација), разгорување на нетрпеливоста и омразата кон овие групи, како
и вршење на криминал од омраза предизвикан токму од говорот на омраза.

Разликување на формите на говор на омраза на интернет
Сајбер-омраза (Cyberhate) наспроти сајбер-силеџиство (Cyberbullying)
Сајбер-омразата се дефинира како секоја (зло)употреба на технологијата на
електронски комуникации за да се шират антисемитски, расистички, фанатични,
екстремистички или терористички пораки и информации. Тука главно се мисли на
интернетот и информатичката технологија поврзана со компјутерите и мобилните
телефони, особено паметните телефони (smartphones).
Сајбер-силеџиството, во училиштен контекст, подразбира секаков вид употреба
на електронска комуникација која е поттикната и мотивирана од реалната или
перцепирана раса, боја, религија, етничко потекло, сексуална ориентација, физичка,
ментална, емоционална или попреченост во учењето, родов идентитет или останати
и други лични карактеристики, што води кон пишан, вербален или физички чин на:
•
•
•
•
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Повреда на ученик или на неговата сопственост;
Попречување на можностите за образование на ученикот;
Создавање на средина на заплашување, непријатност, неудобност и закани;
Генерално нарушување на функционирањето на училиштето/образовната
институција.
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Интернет-страници кои шират омраза (hate sites) се страници кои се прилично
отворени и јасни во поглед на целите за кои постојат, а тоа е јавно ширење на говорот
на омраза и дискриминација по разни основи кон разни групи или поединци. Сепак,
постојат и интернет-страници кои се прикриени во своите цели и намената за која
е создадена таа страница, а сепак шират пораки на говор на омраза.
За да привлечат помлада публика, овие интернет-страници често знаат да креираат
едноставни видеоигри кои комуницираат ваква содржина.
За жал, неретко се случува и популарните, комерцијални интернет-страници (Youtube,
iTunes) на некој начин да ги поддржуваат ваквите групи или поединци кои го
практикуваат говорот на омраза со тоа што дозволуваат нивните корисници да
објавуваат музички спотови и песни со ваква или слична содржина, без воопшто
да реагираат или нивната реакција со отстранување на видеото или песната да
биде задоцнета, откако истото веќе го прегледале неколку илјади луѓе и штетата
е направена.

Дали знаевте дека...

14

14 Во септември и октомври 2012 година, Советот на Европа спроведе анонимна интернетанкета за перцепцијата на младите за говорот на омраза и нивниот однос кон него. Биле
пополнети 1137 анкети на англиски јазик и 137 на француски јазик.
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Санкционирање на говорот на омраза
Целта на регулирањето на говорот на омраза може да ја гледаме во две насоки 15:
1. Спречување на навлегувањето на говорот на омраза во доменот на останатите
човекови права и нивно прекршување (достоинство, недискриминација
и еднаквост, активно и ефективно учество во јавниот живот, слобода на
изразување, здружување, вероисповед итн.),
2. Спречување на повреди на личноста на поединечните жртви (повреди од
психолошка природа, нарушена и намалена самодоверба, оневозможување на
самоисполнувањето, страв, немир, па дури и добивање на суицидни нагони).
Во различни држави, говорот на омраза се казнува на различен начин. Соединетите
Американски Држави (САД), на пример, важат за едни од најлибералните земји кога
станува збор за регулирањето на слободата на говорот, а со тоа и на говорот на
омраза, со оглед на фактот дека овие два концепти се прилично тесно поврзани
и испреплетени.
Во правниот систем на Република Македонија ратификувани се неколку меѓународни
документи чии членови се почитуваат: Универзалната декларација за човекови
права, Европската конвенција за човекови права, Меѓународниот пакт за граѓански
и политички права, како и релевантни препораки на Советот на Европа и пресудите
на Европскиот суд за човекови права.
Конкретно, говорот на омраза е криминализиран под специфични услови во
Кривичниот законик16.
Имено, казнено-правните одредби главно се фокусирани на евентуалните
злоупотреби на слободата на изразување кои би придонеле кон поттикнување на
нетолеранција, насилство или друг вид повредување и прекршување на еднаквите
права и слободи на останатите.
15 Mcgonagle, Dr. Tarlach, “The Council of Europe against online hate speech: Conundrums and challenges”, Council of Europe Conference of Ministers responsible for Media and Information Society
- Freedom of expression and democracy in the digital age, MCM (2013) 005, p. 5-6.
16 Кривичен законик на Република Македонија, Службен весник на Република Македонија бр.
37/1996; 80/1999; 4/2002; 43/2003; 19/2004; 81/2005; 60/2006; 73/2006; 7/2008; 139/2008;
114/2009; 51/2011; 135/2011; 185/2011; 142/2012; 166/2012; 55/2013 и 82/2013.
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Па така:

Член 179
„Тој што со намера за исмејување јавно ќе ги изложи на подбив македонскиот
народ и припадниците на заедниците кои живеат во Република Македонија,
ќе се казни со парична казна.“

Член 319
1) Тој што со присилба, малтретирање, загрозување на сигурноста, излагање
на подбив на националните, етничките, верските и други симболи, со палење,
уништување или на друг начин оштетување на знаме на Република Македонија
или знамиња на други држави, со оштетување туѓи предмети, со сквернавење
споменици, гробови или на друг дискриминаторен начин, непосредно или
посредно, ќе предизвика или ќе разгори омраза, раздор или нетрпеливост
врз основа на пол, раса, боја на кожа, род, припадност на маргинализирана
група, етничка припадност, јазик, државјанство, социјално потекло, религија
или верско уверување, други видови уверувања, образование, политичка
припадност, личен или општествен статус, ментална или телесна попреченост,
возраст, семејна или брачна состојба, имотен статус, здравствена состојба,
или на која било друга основа предвидена со закон или со ратификуван
меѓународен договор, ќе се казни со затвор од една до пет години.
(2) Тој којшто делото од ставот (1) на овој член го врши со злоупотреба на
положбата или на овластувањето или ако поради тие дела дошло до безредие
и насилства спрема луѓе или до имотна штета од големи размери, ќе се казни
со затвор од една до десет години.

Член 417, став 3
„Тој што шири идеи за супериорноста на една раса над друга или пропагира
расна омраза или поттикнува на расна дискриминација, ќе се казни со затвор
од шест месеци до три години.“
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Во однос на говорот на омраза преку компјутерски систем:

Член 144, став 4
„Тој што по пат на информатички систем ќе се закани дека ќе стори кривично
дело за кое е пропишана казна затвор од пет години или потешка казна
против некое лице поради неговата припадност кон определена национална,
етничка или расна група или верска определба, ќе се казни со казна затвор
од една до пет години.“

Член 394-г
„Тој што преку компјутерски систем во јавноста шири расистички и ксенофобичен
пишан материјал, слика или друга репрезентација на идеја или теорија која
помага, промовира или поттикнува омраза, дискриминација или насилство,
против кое било лице или група, врз основа на пол, раса, боја на кожа, род,
припадност на маргинализирана група, етничка припадност, јазик, државјанство,
социјално потекло, религија или верско уверување, други видови уверувања,
образование, политичка припадност, личен или општествен статус, ментална
или телесна попреченост, возраст, семејна или брачна состојба, имотен статус,
здравствена состојба, или на која било друга основа предвидена со закон или
со ратификуван меѓународен договор, ќе се казни со затвор од една до пет
години.“

Прашања за дискусија и размислување:
1.
2.
3.
4.

Дали сте се сретнале со говор на омраза во реалноста или на интернет?
Доколку сте се сретнале, како направи да се чувствувате?
Дали преземавте некакви конкретни мерки и чекори?
Што мислите, која категорија луѓе е особено ранлива и подложна на говор
на омраза?
5. Зошто токму младите често шират говор на омраза на социјалните мрежи?
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Улога на
засегнатите
страни во борбата
против говорот на
омраза

Интернет-провајдери:

Државни институции:
• да обучат и овластат
претставници на
националните безбедносни
сили за спречување и борба
со ваквиот говор
• изгласување и
спроведување на соодветни
законски прописи
• јавно да проговорат против
говорот на омраза

• да дефинираат говор на омраза
и да забранат употреба на
истиот во Условите за користење
• да воспостават јасни и лесни
за употреба механизми за
корисниците да можат да
пријават ваков говор
• брзо и навремено отстранување
или изолирање на вакви случаи
• соопштување на причините
поради кои е отстранет таквиот
коментар на нивните корисници

Ученици и млади луѓе:
Родители и наставници:
• да ги подучат младите
како да го користат
интернетот на безбеден
и одговорен начин
• да ги научат како да
препознаваат говор на
омраза и истиот да го
пријават до соодветните
надлежни институции

• да го означат и пријават
говорот на омраза
• јавно да зборуваат и
дејствуваат против него
• да ги запознаат и
информираат своите
врсници и заедницата
и да пружат помош и
поддршка на жртвите
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Национална кампања против говорот на омраза на интернет
Националната кампања против говорот на омраза на интернет „Младите
луѓе за човековите права на интернет“ се спроведува во голем дел од
земјите-членки на Советот на Европа меѓу кои е и Република Македонија. Во
Македонија, оваа кампања беше лансирана во март, 2013 година, и предвидено
е да трае до крајот на 2014 година.
Главната цел на оваа кампања е зголемување на одговорноста при користењето
на интернетот, поттикнување на јавната свест за ова исклучително важно
прашање и минимизирање на употребата на говорот на омраза на интернет.
Преку оваа кампања се цели кон утврдување на различните перцепции и
форми на говорот на омраза на интернет и нивното влијание врз младите луѓе,
последиците од непочитувањето на човековите права кои мора да се запазат и
во виртуелната комуникација, но и кон градење на мрежа на млади активисти
против говорот на омраза, расизмот и дискриминацијата по различните основи
преку кои може да се појави.
Истражувањата на Советот на Европа покажаа дека младите сочинуваат
значителен дел од интернет-популацијата и дека токму тие најчесто или
сретнуваат и забележуваат говор на омраза на интернет или за жал, самите и
го практикуваат. Токму затоа и самата кампања, чиј национален координатор е
Агенцијата за млади и спорт која соработува со претставници од невладиниот
сектор и останати државни институции, е насочена кон младите на возраст
од 13 до 30 години.
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2.7. Јавен собир, протест, штрајк
Една од најчестите појави во современото општество е изразувањето на одредени
несогласувања на граѓаните со политиката и одлуките што ги донесува некоја власт.
Несогласувањето може да биде изразено на најразлични начини, но најчесто преку:
1.
2.
3.
4.

Јавно протестирање
Индивидуално или групно писмено обраќање до органите на власта
Со обраќање преку медиумите
Со непочитување на донесените одлуки

Што е јавен собир?
Под јавен собир се подразбира собирање на повеќе луѓе (најмалку 20) на отворен
или затворен простор, заради остварување на:
•
•
•
•
•

Забавни
Културни
Хуманитарни
Верски
Спортски или слични интереси на граѓаните, со коишто се изразува јавно
мислење или протест.

Што не се смета за јавен собир?
•
•
•
•
•
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Верски обреди што се одржуваат во простории наменети за верски цели
Вообичаени народни свечености (свадби, слави, имендени...итн.)
Погребни поворки
Собирање во простории на кои е затворен слободниот пристап заради
разгледување на синдикални прашања
Вообичаени собирања од културно-забавен карактер или спортски карактер
кои организаторот ги врши како дејност
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На кои места е забрането одржувањето на јавните собири?
Јавниот собир може да се одржува на секое место освен:
•
•
•

До здравствени установи, каде би се оневозможил пристапот на возила
на брза помош и би се нарушувал мирот на болните
До детски градинки и училишта, додека децата престојуваат во нив
На автопатишта и магистрални патишта, на начин со кој се загрозува
патниот сообраќај

Дали е задолжително да се пријави јавниот собир кај државните органи?
МОЖЕ, но, НЕ мора
Доколку одлучите да го пријавите јавниот собир, треба да ја известите подрачната
единица на МВР на чие подрачје се одржува јавниот собир и тоа најдоцна 48 часа
пред почетокот на собирот.
Содржина на известувањето поднесено до подрачната единица на МВР:
•
•
•
•
•

Цели на јавниот собир
Место и време
Лични податоци за организаторот
Мерки што организаторот ги презел во врска со непречено организирање и
одвивање на јавниот собир
Податоци за организирање редарска служба

Кои безбедносни мерки треба да се преземат при одржување на
јавниот собир?
•

•
•

Заради заштита на правата на граѓаните, нормално одвивање на сообраќајот,
снабдување на населението со лекови, храна, гориво и слични неодложни
потреби, како и заради почитување на меѓународни договори, организаторот
е должен да обезбеди редарска служба
Лицата кои присуствуваат на јавниот собир не смеат со нив да носат оружје,
алкохолни пијалаци и опојни дроги
Доколку организаторот побара, а МВР дозволи, обезбедувањето на редот на
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•

јавниот собир може да го врши полицијата, а трошоците за тоа ги поднесува
организаторот
Огранизаторот е должен да го прекине собирот доколку дојде до загрозување
на личната сигурност на луѓето и имотот и за тоа веднаш да го извести МВР

Дали МВР може да го прекине јавниот собир? - ДА, доколку дојде до:
•
•
•
•

Загрозување на животот, здравјето, безбедноста, личната сигурност и имотот
на граѓаните
Вршење или поттикнување на вршење на кривични дела утврдени со закон
Загрозување на животната средина
Одржување на јавен собир што е во спротивност со меѓународните договори
со кои е предвидена обврска за непречено одвивање на сообраќајот

Што ако се случи некаква штета за време на одржувањето на јавниот
собир? Кој е должен да ја надомести?
Организаторот е должен да ја надомести евентуалната штета настаната
на јавен собир.
Странците може да свикуваат и одржуваат јавен собир под услов да го пријават
и за него да добијат одобрение од МВР за одржување на јавен собир.

Што претставува штрајкот?
•
•
•

Под штрајк се подразбира јавно собирање (прекинување на работата) на
работниците заради остварување на некое работничко право
Право што произлегува од законот и други прописи со коишто се регулирани
работничките права
Суштинска карактеристика на штрајковите е тоа што се однесуваат на
работничките права

Права и обврски за време на штрајк:
•
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Синдикатите имаат право да повикаат штрајк и да го организираат со цел
да ги заштитат економските и социјалните права на своите членови кои
произлегуваат од работниот однос
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•

Штрајкот треба писмено да му се најави на работодавецот и притоа да се
наведат:
• причините
• барањата
• местото
• времето на одржување
• штрајкот не започнува пред завршување на постапката за помирување,
но обврската за помирување не смее да го ограничи правото на штрајк
• штрајкот не смее да ја попречува работата на оние кои не сакаат да
учествуваат во него
• само 2% од штрајкувачите можат да бидат отстранети од работа,
доколку со своето однесување (насилничко, недемократско) ги
попречуваат преговорите
• договорно се одредува обемот на работата за време на штрајкот
• штрајкот не претставува кршење на договорот за работа
• работникот не смее да биде дискриминиран поради учество во штрајк
кој е во согласност со законот
• работникот не смее да биде присилен да учествува во штрајк

ЈАВЕН СОБИР/
ПРОТЕСТ

ШТРАЈК

Кој?

Секој

Само работници

Обврска за
претходно
најавување?

Може, но не мора

Мора претходна најава

Која е целта?

Јавниот собир се
организира заради
јавно изразување на
некое мислење или
протест

Штрајот претставува
прекинување на
работниот процес од
страна на работниците
заради остварување на
нивните економски и
социјални права.
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Проблем 1
Секој поединечно нека изработи известување до подрачна единица на МВР
вметнувајќи ги сите елементи кои известувањето треба да ги содржи (Цели
на јавниот собир, место и време, лични податоци за организаторот, мерки што
организаторот ги презел во врска со непречено организирање и одвивање на јавниот
собир, податоци за организирање редарска служба).

154

У Ч И М Е П РА В О - У Ч Е Б Н И К З А Г РА ЃА Н С К И И П О Л И Т И Ч К И С Л О Б ОД И И П РА В А

2.8. Граѓанска иницијатива
Во најголемиот дел од современите општества запазена е тројната поделба на
власта (законодавна, извршна и судска) како своевидна гаранција за правилното,
праведното и демократско спроведување и извршување на власта. Народот, односно
граѓаните ги избираат своите претставници и ним им ја доверуваат власта и
нејзиното секојдневно практицирање. Сепак, еден вид граѓански надзор и контрола
врз избраните претставници се секогаш добредојдени и пожелни во слободно и
демократско општество. Во денешните општества каде што граѓаните се сè повеќе
политички засегнати, каде што политиката и водењето на државата стануваат
иманентен дел од секојдневието, граѓаните стануваат посвесни и позрели во однос
на заштитата на своите права и слободи, па затоа им се ставени на располагање
одредени механизми за соодветна заштита, реагирање и дејствување тогаш кога
сметаат дека е потребно.

Прашања за дискусија:
1. Дали сте дел од некое здружение и доколку да, кои се неговите цели и за
што тоа се залага?
2. Дали сте слушнале за некоја масовна акција преземена од граѓаните и за
што била таа?
3. Дали сте биле дел од некоја онлајн-иницијатива или акција?
4. Дали спроведувањето на власта треба да им се допушти исклучиво на
државните органи и институции и избраните претставници?

2.8.1. Поим за граѓанска иницијатива
Под овој термин, во најширока смисла можат да се опфатат сите видови активности
и дејствија кои граѓаните ги преземаат со цел да извршат некаква општествена
промена или да постигнат некаква општествена цел. Овие преземени акции им
овозможуваат на граѓаните да станат активни учесници и субјекти кои имаат некакво
влијание во општеството и практикувањето на власта.
Граѓанските иницијативи можат да бидат преземени индивидуално, од страна на
поединечни граѓани или преку граѓански здруженија, но и формални групи кога
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сакаат да се постигне поголем и помасовен ефект од нивното залагање. Главната
разлика помеѓу овие здруженија и политичките партии е тоа што граѓанските
иницијативи се насочени кон решавање на некој конкретен проблем или се временски
ограничени, а притоа не се борат за освојување на власт. За разлика од нив,
политичките партии постојано работат на освојувањето на власта по демократски
пат и остварување на своите политички цели и програми за време на добиениот
мандат на различни нивоа на власт.

2.8.2. Граѓанските иницијативи во Република Македонија
Кон сериозноста и значењето на граѓанската иницијатива во Република Македонија
упатува фактот што таа како поим е опфатена и уредена со самиот Устав на Република
Македонија. Во потесна смисла, граѓанските иницијативи во правниот систем на
Република Македонија, како форми на непосредно изјаснување на граѓаните, се
застапени во следниве видови:
•
•
•

иницијатива за поднесување предлог за пристапување кон измена на Уставот;
иницијатива за предлагање на донесување закон и
иницијатива за распишување на референдум.

1. Предлог за пристапување кон измена на Уставот може да поднесат
претседателот на Републиката, Владата, најмалку 30 пратеници или 150 000
граѓани. За ваквиот предлог понатаму одлучува Собранието на Република
Македонија со двотретинско мнозинство.
2. Правото на предлагање на донесување закон го има секој пратеник во
Собранието на Република Македонија, Владата на Република Македонија
и најмалку 10 000 избирачи, односно полнолетни граѓани кои имаат право
на глас. Кога се предложува донесување на некој закон, мора да се запази
и соодветна задолжителна форма која треба да содржи и вовед во кој
се појаснува состојбата во областа во која се предлага донесувањето
закон, целите на предлог-законот, финансиските импликации и детално
образложение на предложените законски решенија. Тука треба да се напомене
и иницијативата за донесување закон до самите овластени предлагачи
(Владата на Република Македонија, односно секој пратеник во Собранието
на Република Македонија) која му стои на располагање на секој граѓанин.
Притоа, не е потребно да биде така детално разработена и образложена како
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предлогот за донесување закон зад кој треба да застанат 10.000 граѓани
како овластен предлагач.
3. Иницијативата за распишување референдум може да се поведе за
спроведување на референдум на државно или на локално ниво. За да се
поведе оваа иницијатива потребен е број од минимум 100 граѓани. На државно
ниво, кога предлог ќе поднесат најмалку 150 000 граѓани, Собранието е
должно да распише референдум. На локално ниво, пак, Советот на единицата
на локална самоуправа распишува референдум на предлог од најмалку 20%
од граѓаните на единицата на локалната самоуправа.

Иницијатива за оценување на уставноста и законитоста на закон,
пропис или друг општ акт
Секој граѓанин на Република Македонија (физичко или правно лице) има право да
поднесе иницијатива до Уставниот суд за поведување постапка за оценување на
уставноста и законитоста на прописите. Оваа иницијатива се поднесува до Уставниот
суд на Република Македонија. Уставниот суд по своја проценка одлучува дали
прописот е во согласност со Уставот и законите или не. Доколку не е, односниот
закон може да биде подложен на укинување или поништување.
•
•

Укинување - произведува правно дејство од моментот кога е укинат правниот акт;
Поништување - произведува правно дејство од моментот на донесувањето
на прописот кој е поништен, односно има дејство како тој воопшто никогаш
и да не постоел во правниот систем. Како резултат на поништувањето на
некој акт треба да се отклонат сите правни последици настанати од него.

Дали знаевте дека...
Во април 2009 година, по поднесената иницијатива од страна на Либералнодемократската партија (ЛДП), Уставниот суд на Република Македонија го укина чл.
26 од Законот за основното образование од 2008 година со која се предвидуваше
дека во основно училиште може да се оствари и верско образование (веронаука)
како изборен предмет, бидејќи најде дека оваа одредба е спротивна на принципот
на одвоеност на црквата од државата (секуларност).
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Претставки и предлози
Секој граѓанин на Република Македонија има право да поднесува претставки и
предлози до државните органи, јавните служби и установи, како и до претпријатијата
со јавни овластувања и на нив да добие соодветен одговор. Претставката, односно
предлогот може да се однесува на кое било прашање или проблем што се однесува
на остварувањето и заштитата на правата и интересите на граѓанинот или заштитата
на некој јавен интерес. Во однос на формата, нема некоја посебна задолжителна
форма и за неа не се плаќа никаква такса. Поднесувањето може да биде усно или
писмено. По поднесената претставка или предлог, органот на кого таа се однесува
е должен да даде одговор во рок од 15 дена од денот на приемот, односно 30
дена од денот на приемот доколку станува збор за некоја посложена претставка
или предлог.
Граѓанинот може да поднесе предлог или претставка до:
•
•
•
•
•
•
•
•

Претседателот на Република Македонија;
Владата на Република Македонија;
Собранието на Република Македонија;
судовите;
органите на државната управа;
единиците на локалната самоуправа (општините);
јавните установи и служби;
други органи и организации што имаат јавни овластувања.

Она што е особено важно да се напомене е фактот дека за ставовите и мислењата
изразени во предлогот или претставката, граѓанинот не може да биде повикан на
одговорност, ниту да трпи штетни последици, освен ако со нив не извршил кривично
дело. (чл. 24 од Уставот на РМ)
Оваа категорија на граѓански активизам, ако може така да се нарече, е еден од
клучните показатели за тоа како е поставена комуникацијата помеѓу граѓаните и
државните институции, како функционира, колку е честа и, воопшто, претставува
индикатор за тоа колку е развиено и зрело едно општество.
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Пример – Граѓанска иницијатива АМАН
Граѓанската иницијатива АМАН се јави во летните месеци во 2012 година како
резултат на континуираните поскапувања на струјата, парното и бензините. Првиот
протест беше закажан пред Регулаторната комисија за енергетика (РКЕ), тело кое
ги одобрува поскапувањата на енергенсите. Се најави дека ќе има протести секој
вторник.
Барањата на иницијативата беа:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Да се укине ставката ангажирана моќност од 33%.
Да се врати евтина дневна тарифа.
Да се врати цената на струјата на ниво од 2008 година.
Да се запре со приватизација или докапитализација на целиот енергетски
сектор кој е во сопственост на Република Македонија.
Да се инвестира во одржливи извори на енергија (соларна и геотермална
енергија, енергија на ветер и др.).
Итно да се повлече новиот правилник на Топлификација.
Да се врати цената на парното на ниво од 2008 година.
Да се намалат цените на горивата во согласност со стандардот на живеење.

Веќе во следната недела протестите се проширија во Битола и Прилеп, а со помал
интензитет и во Тетово.
Хелсиншкиот комитет им даде правна поддршка, а во една нивна анализа се
открија нерегуларни поскапувања на енергенсите, некои дури врз основа на
непостоечки членови од правилниците за работа. Со месеци траеја протестите
пред РКЕ, Собранието, Владата.
Активистите на АМАН, поради молкот на институциите, се одлучија преку Законот
за референдум да соберат 10 000 потписи низ подрачните единици на ДИК за две
од своите осум барања. Двете барања, да се врати дневната евтина тарифа и на
луѓето кои не користат парно Топлификација да не им наплаќа, беа сместени во
предлог-измени на Законот за енергетика. Иницијативата АМАН имаше мал караван
низ Македонија каде ги убедуваше граѓаните да го дадат својот потпис.
На крајот се собраа повеќе од 13 000 потписи, а според Законот Собранието мораше
да расправа за предлог-законот. Кога во февруари 2013 година, предлог законот
беше ставен на дневниот ред на Собранието, истиот беше отфрлен со 49 гласа „за“,
4 „против“ и 11 „воздржани“, за отфрлање на иницијативата на „АМАН“.
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2.9. Слободен пристап до информации од
јавен карактер
Правото на слободен пристап до информации од јавен карактер е едно од основните
човекови права, чие постоење и законско регулирање е показател за демократскиот
развој на секоја земја. Всушност ова право мора да е дел од секоја модерна
демократија. Ова право во Република Македонија се гарантира со Уставот и Законот
за слободен пристап до информации од јавен карактер. Меѓутоа, меѓународните
организации како Обединетите нации, Советот на Европа, Европската Унија,
уште многу порано од нашата земја ја потенцираат важноста на слободата на
информирање.

Дали знаевте дека...
Зачетоците на слободниот пристап потекнуваат од Шведска. Таа е првата земја која
има уставна загарантираност на информативната слобода уште од 1766 година. Во
специјалниот Акт за слобода на печатот, изгласан истата година, една од главните
придобивки е пристапот на јавноста до владините документи „информациите и
документите создадени или добиени од Владата мора да бидат достапни до целата
јавност“.

Што е информација од јавен карактер?
Информација од јавен карактер е секоја информација што ја создал или ја има (ја
држи, располага со неа) државен орган, органите на општините, јавните институции
и установи, јавните претпријатија или друго физичко или правно лице што врши
јавни овластувања. Оваа дефиниција која ја дава Законот за слободен пристап до
информации од јавен карактер е многу широка и дава можност секоја информација,
независно од видот и формата во која постои, да може да биде дадена, доколку
некој ја побара.
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Кога може да ни го одбијат барањето или да ни го ограничат
пристапот до одредена информација?
Во Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер се предвидени
случаи кога барањето за добивање на одредена информација може да ни биде
одбиено или ограничено. Тоа е во случај на:
•
•
•
•
•
•

•

•

информација која врз основа на закон претставува класифицирана информација
со соодветен степен на тајност
личен податок чие откривање би значело повреда на заштита на личните податоци
информација за архивското работење која е утврдена како доверлива
информација чие давање би значело повреда на доверливоста на даночната
постапка
информација со чиешто откривање би се наштетило на кривична, прекршочна
постапка
информација што се однесува на комерцијални и други економски интереси и со
нејзино откривање би се нанеле тешки последици на монетарната и фискалната
политика
информација од документ што е во постапка на подготвување и сè уште е предмет
на усогласување кај имателот на информации, чие откривање би предизвикало
погрешно разбирање на содржината
информација која ги загрозува правата од индустриска или интелектуална
сопственост (патент, модел, мостра, стоковен и услужен жиг, ознака на потекло
на производот)

Кој е имател на информации од јавен карактер?
Тоа се субјекти кои се должни да обезбедуваат пристап до информации од јавен
карактер. Овие иматели секоја година се објавуваат од страна на Комисијата за
заштита на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер.
Согласно со нашиот Закон, тоа се:
• органи на државната власт, Владата, министерствата и други органи и
организации
• органи на општините, градот Скопје и општините во градот Скопје
• установи и јавни служби
• јавни претпријатија
• правни и физички лица што вршат јавни овластувања
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Пример за горенаведените установи се: факултети, средни училишта, министерства,
судови, здравствени домови, комунални претпријатија, претпријатија што вршат
јавен превоз - ЈСП и сл.

Дали знаевте дека...
Меѓународен ден за слободен пристап до информации од јавен карактер е 28 септември.

Кој може да биде барател на информација од јавен карактер?
Барател на информација од јавен карактер може да биде секое физичко и правно
лице. Ова значи дека физичкото лице без разлика дали е државјанин на РМ, или е
странец, или е без државјанство, може да побара информација од јавен карактер.
Барателот не може да биде дискриминиран врз основа на пол, раса, вера, политичко
убедување, или на кој било друг начин.

Постапка за поднесување на барањето до соодветната институција
Во секоја институција мора да постои
службено лице за посредување со
информации од јавен карактер, кое
треба да ги прими барањата и воедно
да им помогне на барателите при
остварување на ова право. Барањето
може да се поднесе усно, писмено и по
електронски пат, на посебен формулар.
При поднесувањето на барањето за
пристап до информации од јавен
карактер, барателот не е должен да
ја наведува причината поради која
го поднесува барањето. На самиот
формулар за барање на информацијата,
барателот може да го наведе начинот
на којшто сака да му биде доставена
информацијата (фотокопија, увид,
препис, електронски запис).
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Имателите на информацијата треба да одговорат веднаш на барањето, односно
да ја дадат информацијата, а доколку не може веднаш - најдоцна во рок од 30
дена од денот на поднесување на информацијата. Доколку се работи за некое
покомплицирано барање, рокот за доставување на информацијата може да се
продолжи за уште 10 дена, меѓутоа за тоа мора да биде известен барателот на
информацијата.

А што ако ме одбијат или не добијам одговор?
Доколку го одбијат барањето на барателот со решение, или, пак, барателот во
предвидениот рок од 30 дена не добие одговор, има право да поднесе жалба до
Комисијата за заштита на правото на слободен пристап до информации од јавен
карактер во рок од 15 дена. Комисијата решава за оваа жалба и треба да донесе
решение во рок од 15 дена. Доколку барателот не е задоволен и со решението на
Комисијата, може да поведе управен спор, пред Управен суд.

Практични примери
1. Никола е студент на Економски факултет и го интересира колку чинело
реновирањето на предавална во која тој ги слушал предавањата. Дали оваа
информација може да ја побара согласно со Законот за слободен пристап до
информации од јавен карактер?
2. Тања оди во општината каде што живее за да поднесе барање за слободен
пристап до информации од јавен карактер. Но таму службеничката ја прашува
зошто ѝ е потребна таа информација. Дали смее службеничката да ја прашува
Тања зошто ѝ е потребна информацијата?
3. Рената поднела барање до училиштето каде што учела за да ѝ дадат
информација „Колку вкупно ученици има во училиштето?“, но не ѝ дале
одговор во рок од 30 дена. Што треба Рената да направи?
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Граѓани, Фирми, НВОи

Барање (писмено,
усмено или во
електронски запис)
Орган на државата или општините
Јавна установа
Вршители на јавни овластувања

Не е добиен одговор во рок од 30
дена (за комплицирани барања 40
дена) или барањето е одбиено

Добиена
инфомација

Граѓани, Фирми, НВОи

Граѓани, Фирми, НВОи

Жалба во рок од
15 дена

Комисија за заштита на правото на
слободен пристап до информации од
јавен карактер

Решение во рок
од 15 дена

Граѓани, Фирми, НВОи

Доколку не се
задоволни со одлуката
на комисијата

Управен суд
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2.10. Право на работа –
права и обврски од работен однос
Прашања за дискусија:
1. Што се подразбира под поимот право на работа (вработување)?
2. Дали лице под 18 години може да стапи во работен однос, односно да склучи
договор за вработување?
3. Дали некогаш си видел/прочитал договор за вработување?
4. Дали некогаш си бил во работен однос (вработен)?
5. Дали странски државјанин може да стапи во работен однос во Република
Македонија, односно да склучи договор за вработување?

Закон за работни односи
Член 5

„Работниот однос е договорен однос меѓу работникот и работодавачот во кој
работникот доброволно се вклучува во организираниот процес на работа кај
работодавачот, за плата и други примања, лично непрекинато ја извршува работата
според упатствата и под надзор на работодавачот.“
Законот за работни основи е еден од камен-темелниците на функционирање на
современиот пазар на труд, со кој се регулираат меѓусебните права и обврски меѓу
работодавецот и работниците.
Уставот е највисок правен акт, којшто, покрај другите, ги содржи и основните начела
на трудовото право, како што се: начело на право на работа, заштита на лица во
работен однос, заштита на лица под 18 год. во работен однос, начело на еднаквост
и рамноправност, начело на право на социјално осигурување, ограничено работно
време.
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Устав на Република Македонија
Член 32

Секој има право на работа, слободен избор на вработување, заштита при работењето
и материјална обезбеденост за време на привремена невработеност.
Секому, под еднакви услови, му е достапно секое работно место.
Секој вработен има право на соодветна заработувачка.
Секој вработен има право на платен дневен, неделен и годишен одмор. Од овие
права вработените не можат да се откажат.
Остварувањето на правата на вработените и нивната положба се уредуваат со
закон и со колективни договори.

Договор за вработување
Со потпишување на договорот за вработување се заснова работен однос меѓу
работникот и работодавачот. Правата, обврските и одговорностите врз основа
на вршењето на работата од работниот однос и вклучување во задолжителното
социјално осигурување врз основа на работниот однос, започнуваат да се остваруваат
со денот на стапувањето на работникот на работа, договорени во договорот за
вработување. Договорот за вработување се склучува во писмена форма, се чува
во работните простории во седиштето на работодавачот и примерок од склучениот
договор за вработување му се врачува на работникот на денот на потпишувањето
на договорот. Работникот не може да стапи на работа пред да склучи договор за
вработување и пред работодавачот да го пријави во задолжителното социјално
осигурување. Договор за вработување се склучува за време чие траење однапред
не е определено (работен однос на неопределено време). Договор за вработување
може да се склучи и за време чие траење однапред е определено (работен однос
на определено време).
Во Република Македонија и странски државјани или лица без државјанство можат
да склучат договор за вработување, ако ги исполнуваат условите определени со
Законот за работни односи и Законот за вработување и работа на странци, со кои
се уредува вработување на странци.
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распоредување
на работното
време

обврската
на работодавачот
да го информира
работникот
за ризици и
последиците од
работата

висината
на
основната
плата

другите
надоместоци
кои му
припаѓаат на
работникот

полно
или
пократко
работно
време

ВО
ДОГОВОРОТ
ЗА ВРАБОТУВАЊЕ
ТРЕБА ДА ПОСТОЈАТ
ПОДАТОЦИ ЗА:

договорните
страни

датум
на
стапување на
работа

годишен
одмор

податоци
за видот на
работата, како и
краток опис на
работата што
ќе ја врши

општите
акти на
работодавачот во
кои се определени
условите на работа
на работникот

време
на траење
на работниот
однос (определено
/ неопределено)
место
на
вршење на
работата

Секако дека покрај овие задолжителни одредби, во самиот договор за работа
може да бидат наведени и други информации, права и обврски, но истите се од
диспозитивна природа за самите договорни страни, односно не се задолжителни.
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Права и обврски на работникот и работодавачот
Права на работодавачот

Обврски на работодавачот

1. Да бара доказ од кандидатот
за исполнување на бараните
услови за вршење на работата

1. Обезбедување работа

2. Да го провери знаењето/
способноста на кандидатот за
вршење на работата
3. На своја сметка да го испрати
кандидатот на здравствен
преглед, но само доколку
тоа е во непосредна врска
со конкретната работа за
која се склучува договор за
вработување

3. Обврска за обезбедување на
безбедни работни услови
4. Обврска за штитење на
личноста на работникот
5. Заштита на личните податоци
на работникот

Права на работникот

Обврски на работникот

1. Пауза во траење од 30 минути
(работникот кој работи шест
часа и подолго од шест часа)

1. Совесно да ја извршува
работата

2. Дневен одмор од најмалку 12
часа непрекинато во текот на
24 часа
3. Платен годишен одмор од
најмалку 20 работни дена
4. Платен одмор поради лични и
семејни околности (за склучување
на брак, раѓање дете (само за
таткото) и/или смрт на близок
роднина), до седум работни дена
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2. Обврска на плаќање за вршење
на работата

2. Да ги почитува и спроведува
прописите за заштита при
работа
3. Да го известува работодавачот
за суштинските околност кои
влијаат, на исполнувањето на
неговите договорни обврски
4. Чување на деловна тајна
5. Заштита на личните податоци
на работникот
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Проблем 1
•
•
•

Хотел Македонија во Охрид има потреба од готвач, кој одлично го говори,
чита и пишува германскиот јазик.
Сметководственото биро Молика има потреба од една сметководителка со
работно искуство од минимум 5 години, која не е во брачен однос.
Адвокатската канцеларија Правда има потреба од правник, со работно
искуство од 2 години и завршено образование на Јустинијан Први во Скопје.

Прашања:
1. Дали мислите дека во наведените примери има случај на дискриминација?
2. Дали мислите дека одредена професија подеднакво можат да ја вршат
мажи и жени?

Забрана за дискриминација
Работодавачот не смее слободното работно место да го објави само за мажи
или само за жени, освен ако определениот пол е неопходен услов за вршење на
работата. Работодавачот при склучувањето на договорот за вработување не смее да
бара податоци за семејниот, односно брачниот статус и планирање на семејството,
односно доставување на други исправи и докази коишто не се во непосредна
врска со работниот однос. Работодавачот не смее кандидатот за вработување
или работникот да го става во нееднаква положба поради расно или етничко
потекло, боја на кожата, пол, возраст, здравствена состојба, односно инвалидност,
религиозно, политичко или друго убедување, членување во синдикати, национално
или социјално потекло, статус на семејството, имотна состојба, полова насоченост
или поради други лични околности.

Малолетно лице – работен однос
Договор за вработување може да склучи младо лице под 18 години возраст и кое
има општа здравствена способност, но се забранува работа за дете под 15 години
возраст или дете кое не завршило задолжително образование, освен за учество во
активности кои со закон е утврдено дека може да ги извршува, но не подолго од
четири часа дневно.
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На работниците кои сè уште не наполниле 18 години возраст работодавачот не
смее да им наложи да вршат тешки физички работи, работи кои се вршат под земја
или под вода, работи со извори на јонизирачки зрачења и други работи кои можат
штетно и со зголемена опасност да влијаат на здравјето, односно здравствениот
развој со оглед на нивните психофизички специфичности.
Децата кои се под 15-годишна возраст единствено може, со добивање одреден
надомест, да бидат ангажирани само за подготовка и изведување драмски сцени,
за други културно-уметнички или рекламни активности, за потребите на снимање
филмови и сл. Но, за ваквиот ангажман на децата, претходно потребно е да биде
консултиран нивниот законски застапник (на пример: родителот).

Мобинг
Согласно со Законот за работни односи, забранет е секаков вид психичко вознемирување
на работно место (мобинг). Психичко вознемирување на работно место (мобинг) е секое
негативно однесување од поединец или група кое често се повторува (најмалку во
период од шест месеца), а претставува повреда на достоинството, интегритетот,
угледот и честа на вработените лица и предизвикува страв или создава непријателско,
понижувачко или навредливо однесување, чија крајна цел може да биде престанок
на работниот однос или напуштање на работното место.

Проблем 2
Лицето А.А. кое работи во приватна фирма за маркетинг и промет со недвижности се
жали дека 2,5 години трпи психичко вознемирување на работното место од страна на
раководителот. Лицето секојдневно без престан добивало работни задачи, останувало
на прекувремена работа и на одредени периоди му била скратувана платата. Како
последица на тоа почнува да се жали на чести главоболки, стрес, истоштеност,
несоница и недостиг на волја за работа (за која нема медицинска документација) и
се обраќа во советувалиште за жртви на мобинг. По завршувањето на договорот за
вработување на определено време, раководителот на лицето му соопштува дека не
го продолжува договорот за вработување од причини што престанала потребата од
вршење на одредената работа под условите наведени во договорот за вработување
поради економски, организациски, технолошки, структурни или слични причини од
страна на работодавачот. Притоа, тој му нуди вработување кај друг работодавач
без огласување, со преземање и склучување договор за вработување за вршење
на работи кои одговараат на неговата стручна подготовка, односно квалификација,
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но лицето одбива. Ваквата постапка на раководителот, уште повеќе го фрустрира
лицето и по основ на ова тоа сака да поведе судски спор за мобинг.

Прашања:
1. Што мислите, дали во конкретниот случај работодавачот врши мобинг врз
лицето А.А. ?
2. Што може да направи и каде да се обрати работник врз кој работодавачот
врши психичко вознемирување (мобинг)?
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III

Граѓанско
право
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3.1. Вовед во граѓанското право

Стекнување
право
и обврска
родителите да
се грижат за
детето
Давање
подароци
на крштевка

Секојдневното
купување
леб

Договор
за
закупнина

Надомест
на
материјална и
нематеријална
штета

Давање
име на
новороденче
Добивање
наследство
од починати
баба и дедо

Граѓанско право

Пишување
тестамент и
признавање на
вонбрачниот син
во рамки на
тестаментот

Склучување
договор за
доживотна
издршка

Продажба
на
автомобил

Предвремено
стекнување на
деловна способност
(на 16 години) со
склучување брак

Отворање
наследство

Спроведување
оставинска
постапка

Авторски
хонорари
Возење
во
автобус

... сè ова е во доменот на граѓанското право.
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Целокупниот човечки живот е обележан и проткаен со граѓанското право. Со раѓањето
лицето се стекнува со правна способност (апстрактна можност да се биде носител
на права и обврски), која згаснува во моментот на неговата смрт.
Граѓанското право претставува збир, систем на норми со кои се уредуваат стоковнопаричните (имотните) односи кои настануваат помеѓу физичките лица, од една
страна, и помеѓу физичките и правните лица, од друга страна. Стоковно-паричните
односи се оние општествени односи кои настануваат во прометот и во кои доаѓа
до движење на вредностите во двата правца. Поконкретно, може да се каже дека
граѓанското право ги проучува, уредува и систематизира граѓанските односи кои
се изразливи во пари (или во друг економски еквивалент). Меѓутоа, мора да се
предочи дека граѓанското право регулира и неимотни односи кои се заштитуваат
со имотна санкција– углед, достоинство, приватност. Граѓанско-правната санкција
се простира и на останатите човечки вредности–личните добра, живот, телесен
интегритет,здравје, интелектуално творештво итн.

Субјектите се
слободни во
вршењето на своите
права, но сè додека
со нивното вршење
не ги повредуваат
правата на другите
субјекти на правото.

Под злоупотреба на правата
се подразбира вршење на
овластувањата во границите на
законот, но спротивно на целта
на правото (односно со цел да се
предизвика прекумерна штета на
некој друг). На пример, градите
премногу висок оџак за да му го
нарушите видикот на соседот.

Општиот дел на граѓанското право е збир на хетерогени правни норми кои го
регулираат статусот или правната положба на субјектите во граѓанско-правниот
однос – физичките и правните лица
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Стварното
право

Облигационото
право

Граѓанското право
во себе ги опфаќа
следниве правни
гранки:

Наследното
право

За стварното, облигационото и наследното право може да се каже дека го сочинуваат
потесното семејство на граѓански права.

Стварното право ги регулира
односите кои настануваат
по повод користењето и
располагањето со стварите
(сопственост, стварни и
лични службености), по
повод обезбедување на
побарувања врз стварите
(хипотека, рачен залог),
по повод евиденција на
недвижностите итн.
Наследното право го
уредува преносот на
имотот од лицето кое
починало (оставител) на
наследниците. Поконкретно,
тоа ги дефинира
условите и начинот на
реализирање на законското
и тестаменталното
наследување.
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Облигационото право ги
проучува и уредува договорните
односи (кои настануваат со
слободна изјава на волјата
на договорните страни) и кои
притоа имаат имотен карактер.
Понатаму, облигационото право
ги регулира и оние односи
кои исто така имаат имотен
карактер, а настануваат со
причинување на штета (штетно
право).
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3.2. Договори
Прашања за дискусија:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Дали досега сум се нашол во улога на догoворна страна?
Кој вид договор го имам прочитано и разбрано?
Дали јас можам самостојно да ги определувам договорните услови?
Кои се задолжителни елементи на еден договор?
На колку години може едно лице да склучи договор и тој да биде полноправен?
Дали лицата на кои им е ограничена деловната способност можат да бидат
договорна страна, односно да склучуваат договори?
7. Што се случува доколку една од договорните страни не исполнува некоја
од обврските на договорот?
8. Како може да се осигураме дека спротивната договорна страна ќе ги исполни
договорните обврски?
9. Што може да се јави како предмет на договор? Дали можеме да склучиме
договор во кој предмет на продажба се наркотичните супстанции?

Поим и дефиниција на договорот
Несомнено, договорот е најважниот облигационен однос. Под поимот договор се
подразбира правен однос кој настанува помеѓу две или повеќе страни и претставува
еден од подвидовите на граѓанско-правните односи.
Најопшто гледано, договорот настанува како резултат на согласноста на волјите со
кои настануваат, се менуваат и престануваат граѓанско-правните односи.

Согласноста
мора да
биде

Целосна

Слободна

Сериозна

Дадена
во насока
на склучување
на договор
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Слобода на договарање
Кога говориме за договорите, неизбежно е да се укаже на слободата на договарање.

Слободен
избор на
надлежен орган
за решавање на
споровите кои би
произлегле од
договорот

Во
слободниот
избор на
измена и
престанок на
договорот

Слободата
на
договарање се
согледува:

Во
слободното
одредување на
правата и обврските
што ќе произлезат
од склучениот
договор

Во
слободниот
избор на
субјектите во
однос на тоа дали
ќе склучат
договор

Во
донесувањето
одлука со кого
ќе склучиме
договор

Проблем 1
Разгледајте ги ситуациите. Дали слободата на договарање може да се ограничи?
Доколку сметате дека може,тогаш во кои ситуации?
1. Благој и Марко склучуваат договор за купопродажба на огнено оружје. Дали
можат да склучат ваков договор и, доколку склучат, дали ќе биде полноважен?
2. Фирмата АД.НИК од Скопје и фирмата АД.ТРЕЈД од Тетово во договорот со кој
предвиделе меѓусебна соработка определиле дека во случај на спор помеѓу
нив, истиот ќе го решаваат пред постојан избран суд Арбитража, а не пред
редовните судови во Република Македонија. Дали можат на овој начин да
ја исклучат надлежноста на редовните судови?
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3. Ермира и Викторија склучуваат договор за закуп, согласно на кој се договориле
во станот кој е под закуп да произведуваат, преработуваат, продаваат
наркотични дроги, а со дел од парите ќе биде плаќан месечниот надомест
за закупот. Дали ваквиот договор за закуп е дозволен согласно со правото,
и какви правни последици истиот би предизвикал меѓу договорните страни?
4. Мартин и Гордана се договараат нивниот син да се грижи за нив додека се
живи, а за тоа ќе му ја остават неговата куќа. Дали законот дозволува да се
склучи ваков договор?
5. Стерјо се договара со Наталија дека ако таа му го подари нејзиниот автомобил,
тој ќе даде лажен исказ како сведок во постапка што се води против Наталија.
Дали може да се склучи ваков договор согласно со нашето право?
Од одговорите на погоренаведените примери и прашања за размислување, недвосмислено
може да заклучиме дека слободата на договарање не е апсолутна и, поради заштита на
фундаменталните општествени интереси, таа подлегнува на определени ограничувања.
Поконкретно, таа е ограничена со Уставот, законите и општествениот морал. На пример,
забрането е склучување договори за стоки чиј промет е забранет.

Видови договори
Една од основните поделби на договорите е на еднострано-обврзувачки и двостранообврзувачки.

Еднострано-обврзувачки и двострано-обврзувачки.

Лични и нелични договори

Консензуални и реални договори

Формални и неформални договори.

Даровни и товарни договори
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Еднострано-обврзувачки и двострано-обврзувачки
Договорот за купопродажба претставува двострано-обврзувачки договор, бидејќи
настануваат права и обврски за двете договорни страни – за продавачот обврската
да ја предаде стварта и правото да добие паричен надомест за неа, а за купувачот
обврската да ја плати стварта и правото да стане сопственик на купената ствар.
Пример за еднострано-обврзувачки договор:
Договорот за дар, пак, претставува еднострано-обрзувачки договор каде дародавачот
се обврзува да ја предаде стварта без притоа да бара некаков надомест за
извршената чинидба.

Лични и нелични договори
Следната класификација разликува лични и нелични договори.Кај личните договори,
обврската може да ја изврши само определено лице, додека кај неличните договори
обврската може да ја изврши кое било лице. Во крајна линија, дали договорот ќе
биде личен или пак неличен зависи од волјата на страните.
Пример за личен договор:
Договорот за изработка на портрет на едно лице со одреден сликар. Договорот
престанува со смртта на страната (во конкретниот случај, сликарот) со оглед на
тоа врз чии лични својства бил склучен договорот.

Консензуални и реални договори
Друга класификација пак зборува за консензуални и реални договори. Кај
консензуалните договори се смета дека договорот е склучен во моментот на
постигнување согласност на волјите за битните елементи на договорот, за разлика
од реалните договори кога договорот е склучен во моментот на извршување на
определен реален акт (предавање на ствар).

Формални и неформални договори
Исто така, една од позначајните класификации на договорите е на формални
и на неформални договори. Формални се оние договори кои се склучуваат во
задолжителна форма. Кај трговските договори доминираат формалните договори.
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Даровни и товарни договори
Нареднава класификација зборува, пак, за даровни и товарни договори. Даровни
(доброчини) се оние договори кога за чинидбата која се извршува, другото лице
не дава надомест. Товарни (лукративни) се оние договори кога за чинидбата која
се извршува на другата страна, оваа дава определен надомест, според правилата
на начелото на еквивалентност.

Раскинување на договор поради неисполнување на обврските од
другата договорна страна
Кај двостраните договори, кога една страна нема да ја исполни својата обврска,
другата страна може да бара исполнување на обврските или раскинување на
договорот со проста изјава, но во секој случај има право на надомест на штетата.
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На крајот, да резимираме кои се општите услови за настанување
на еден договор:

Постоење на договорни страни
кои поседуваат деловна
способност

Согласност на волјите на
договорните страни

Предмет на договорот
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Со деловна способност се стекнува
лицето кое навршило 18 години и е
способно самостојно да донесува
одлуки. Доколку малолетник или лице со
одземена деловна способност склучат
договор, тој договор ќе се смета за
ништовен.
Договорите кои ќе ги склучат постарите
малолетници и лицата со ограничена
деловна способност без согласност на
законскиот застапник ќе се сметаат за
рушливи.

Согласноста на волјите се однесува
на битните елементи на договорот и
таа треба да е дадена слободно (без
принуда, закана) и сериозно.

Предмет на договорот е некое
сторување, несторување, чинење или
воздржување.
Предметот на договорот треба да е
возможен, дозволен и одредлив за да не
постојат заблуди и законски пречки при
реализацијата на договорот.

Основ на договорот

Основ или кауза на договорот е целта
поради која страните се одлучиле да
го склучат договорот. Доколку основот
е спротивен на Уставот и законите, во
тој случај договорот ќе се смета за
ништовен.

Форма на договорот

Секој договор мора да има форма. Таму
каде што со закон е предвидена точно
определена форма на договорот, тогаш
формата е услов за полноважноста на
договорот.
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3.3. Надомест на штета
Историски гледано, облигационите односи кои настануваат со причинување на
штета не постоеле во форма и содржина какви што ги познава современиот правен
поредок. Во дамнешните периоди на цивилизацијата, односите кои настанувале со
причинување на штета се изедначувале со кривичните дела, па и за нив важело
начелото на талионот, односно „око за око, заб за заб“.

Прашања за дискусија:
1.
2.
3.
4.

Дали некогаш сте причиниле штета некому? Како?
Дали сте ја надоместиле штетата?
Дали некој ви причинил штета вам? Како?
Дали ви била надоместена штетата?

Пример: Андреј, на возраст од 6 години, за време на неговиот престој во градинката
„Бели цветови“, додека останатите деца од групата си играле во дворот на градинката,
незабележано излегол надвор од имотот на градинката и сопнувајќи се на скалите
ненамерно го скршил стаклото од влезната врата на локалниот маркет. Кој ќе
одговара за причинетата штета?

Страни на односот кој настанува со причинување на штета
За да можеме да зборуваме за облигационен однос со причинување штета, потребно
е да ги определиме страните на тој однос, а тоа се штетникот и оштетениот.

Штетникот, било да е тој
физичко или правно лице, е
страната во облигациониот однос
која одговара за причинетата
штета.

Оштетениот е страната на
која ѝ е причинета штета и
таа е носител на правото да
бара од штетникот натурално
или вредносно да ја надомести
претрпената штета. Во улога
на оштетен може да се јават
физички и правни лица.
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За да може штетникот да одговара за причинетата штета, потребно е, покрај правната
способност, да поседува и деликтна способност.

Физичките лица својството деликтна способност (способност да одговараат
за причинетата штета) го стекнуваат со наполнети 14 години.

Малолетниците до наполнета седма година од животот се апсолутно
неодговорни за штетата која ќе ја предизвикаат. И покрај фактот што тие
се фактички штетници, нивните родители во својство на правни штетници
одговараат за штетата што децата ја причиниле. Сепак, ако штетата
настанала додека детето било доверено на друго лице или установа (на пр.
градинка), тогаш одговорните лица за згрижување на детето во дадениот
момент одговараат за причинетата штета.

Со оглед на критериумите кои се земаат при определувањето на штетата, таа се
јавува во повеќе видови: материјална и нематеријална штета, обична штета и
испуштена корист, директна и индиректна штета итн.
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Намалувањето на
нечиј имот

Обична штета

Спречувањето на
зголемување на имот

Испуштена корист

Оштетување на куќата
како последица на
предизвикан пожар

Материјална штета

Нанесувањето на
физичка или душевна
болка или страв

Нематеријална штета
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Целта на институтот надомест на штета е правична оштета, а не збогатување на
оштетениот. Надоместувањето на штетата претставува отстранување на штетните
последици од причинувањето штета. Обврската за надомест на штетата се смета
за стасана од моментот на настанувањето на штетата. По правило, обемот на
настанатата штета треба да го докаже оштетениот.

Улогата на судот
Улогата на судот се состои во констатирање на постоењето на обврската за надомест
на штета и во определувањето на висината на надоместот.
Одговорното и оштетеното лице можат и сами да ја определат висината на
обврската за надомест на штета, доколку постоењето на обврската не е спорно
или не произлегува нешто друго од законот.

Основни видови штета
Материјална и нематеријална – за нив постојат различни правила за
надоместување.
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Материјална штета

Материјалната штета се надоместува
на два начина:

Натурална реституција

Парична реституција

Надоместувањето на материјална
штета претставува отстранување на
штетните последици настанати од
штетното дејствo на штетникот врз
имотот на оштетениот.
Надоместувањето на материјалната
штета во основа има репараторна
функција (отстранување на штетните
последици настанати од штетното
дејствo), но во одредена мера има и
превентивна функција (се состои
во тоа што заканата дека штетата
ќе се надомести на одреден начин
влијае врз лицата како потенцијални
штетници да се воздржат од дејства
со коишто на други лица би им се
причинила штета).

Доведува до враќање на имотот во
состојбата во којашто бил пред да
настане штетата.
Како пример за натурална реституција
може да се посочи следниот: доколку
е причинета штета со уништување на
оградата од дворот на оштетениот,
штетата ќе се надомести откако
оградата ќе се поправи.

Претставува исплата на соодветна
сума пари на име надомест на штета
и се состои во доведување на имотот
на оштетениот во онаа вредносна
состојба во која се наоѓал непосредно
пред причинувањето на штетата.

Воспоставувањето на поранешна состојба е на одреден начин правило, а
паричната реституција исклучок. По правило, одговорното лице е должно да ја
воспостави состојбата што била пред да настане штетата. Доколку воспоставувањето
на поранешната состојба не ја отстранува штетата наполно, одговорното лице е
должно за остатокот на штетата да даде надомест во пари.
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Нематеријална штета
Нематеријалната штета се надоместува
на два начина:

Морална сатисфакција

Материјална сатисфакција

Настанува со повреда на личните
права на оштетениот – физичко или
правно лице.
Морална сатисфакција или
надоместување на нематеријалната
штета е возможно само во оние
ситуации кога може да се воспостави
состојбата којашто постоела пред
настанувањето на штетата (повреда
на некои т.н. лични права – угледот,
честа, слободата на личниот мир
и некои други права поврзани со
тие добра). Во случај на повреда на
личните права, оштетениот може
да бара, а судот да нареди на
трошок на штетникот, објавување
на пресудата, односно исправката,
повлекување на изјавата со која е
сторена повредата или нешто друго со
што може да се оствари целта која се
постигнува со справедливиот паричен
надоместок (член 188 од Законот
за облигационите односи). Ваквото
надоместување, со оглед на тоа дека
на оштетениот му дава определено
морално задоволување, во теоријата
се нарекува морална сатисфакција.

Материјалната сатисфакција
или надоместувањето се состои
во обврската на штетникот да
плати определена сума пари на име
надомест на штета – справедлив
паричен надоместок.
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3.4. Семејно право
Сигурно сите ние повеќепати сме чуле или прочитале дека семејството е основна
клетка на општеството. Семејството е животна заедница на родители, деца и други
роднини (доколку живеат во заедничко домаќинство).
Заштитата на семејството најпрво се согледува во Уставот на РМ како највисок
правен акт во нашиот правен систем.

Во Уставот се вели дека Републиката му обезбедува посебна грижа и заштита
на семејството и дека правните односи во бракот, семејството и вонбрачната
заедница се уредуваат со закон.

Уставот на РМ во член 40 прокламира дека родителите имаат право и
должност да се грижат за издржување и воспитување на децата, додека
пак децата се должни да се грижат за старите и изнемоштени родители.
Републиката обезбедува посебна заштита на децата без родители и децата
без родителска грижа.

Покрај Уставот, Законот за семејството на Република Македонија од 1992 година
претставува основен извор на семејното право во нашата држава.
Семејното право е дел од граѓанското право и тоа претставува посебна гранка
на правото со која се уредува бракот, семејството и семејните односи кои настануваат
помеѓу определени лица врз основа на бракот (вонбрачната заедница) и сродството
или само врз основа на сродството.
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Брачно
право

Старателско
право

Со
цел полесно
изучување на
семејното право, во
правната наука и во
законодавната практика
традиционално е
прифатена поделбата
на семејното право
на три дела:

Родителско
право

Бракот, согласно со нашето законодавство, претставува заедница на
лица од спротивен пол. За да можат еден маж и една жена да стапат во
брак, потребно е тие да се полнолетни (во определени случаи и лице кое
навршило 16 години може да склучи брак доколку за тоа има дозвола од
судот), деловно способни и својата волја за склучување брак да ја изразат
пред надлежен државен орган (орган на управата надлежен за водење на
матичните книги на венчаните при Министерството за правда).

Прашања за дискусија:
1. Дали некогаш сте присуствувале на постапка на склучување брак?
2. Дали при склучувањето брак е задолжително да присуствуваат сведоци?
3. Која е најниската возрасна граница на која едно лице може да склучи брак?

Права и обврски на брачните партнери
Со самото стапување во брак, настануваат извесни права и обврски помеѓу брачните
партнери. Брачните партнери се должни да се почитуваат и да се помагаат, да
се издржуваат и секој според своите способности да се грижи за потребите на
домаќинството.

Начини на престанок на брак
Брачното право како дел од семејното право го уредува и престанокот на бракот.
Согласно со нашето законодавство, еден брак може да престане: со смрт на еден
од брачните другари (или со прогласување на исчезнатиот брачен другар за умрен),
со развод и со поништување на бракот.
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Во денешно време, сè повеќе и повеќе расте бројот на разводи. Бракот во Република
Македонија може да се разведе поради следниве причини: со заемна согласност
на брачните партнери, на барање на еден од брачните другари кога заедничкиот
живот е неподнослив и поради прекин на фактичката заедница на живот подолго
од една година.
Предлогот за спогодбен развод на бракот, како и тужбата за развод на бракот се
поднесуваат до надлежен суд.
Важно е да се напомене дека полноважен брак престанува по пат на развод, додека
бракот за време на чие склучување постоела некоја брачна пречка – малолетство,
брачност, манифестна форма на душевно заболување и заостанат умствен развој и
неспособност за расудување, недостаток на волјата или пак сродство, се поништува.
Покрај брачната заедница, Законот за семејството на РМ ја регулира и вонбрачната
заедница. Вонбрачната заедница, во современи услови на живот, претставува сè
почеста алтернатива на бракот, па оттука се наметнува и потребата за законско
регулирање на односите кои произлегуваат од неа. Во Законот се вели дека заедница
на маж и жена која траела најмалку една година е изедначена со брачната заедница
во поглед на правото на меѓусебно издржување и имотот стекнат за време на
траењето на таа заедница

Суштествени услови за склучување на бракот и отсуство на брачни
пречки
Кога станува збор за бракот, покрај постоењето на суштествените услови за
склучување на бракот (присуство на лица од спротивен пол и согласна изјава на
волјите дадена пред надлежен орган), се предвидува и отсуство на брачни пречки:
1) малолетство; 2) брачност; 3) манифестна форма на душевно заболување и
заостанат умствен развој и неспособност за расудување; 4) недостаток на волја и 5)
сродство. Законодавецот не ги предвидел овие пречки кај вонбрачната заедница, што
секако претставува огромен пропуст и отвора простор за манипулации и несакани
ситуации. Друг проблем претставува фактот што вонбрачните партнери немаат
право да се наследуваат меѓусебно.
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Проблем 1
Марија има 16 години и сака да склучи брак со Васил кој што има 19 години. Бидејќи
е малолетно лице, потребно е во посебна постапка за склучување на брак. Марија
е потребно да поднесе предлог до надлежниот суд за да добие потребна дозвола
од страна на судот, бидејќи дозволата за склучување на брак е суштествен услов
за да се склучи брак.

Прашања за дискусија:
1. Зошто е потребна дозвола за склучување брак од страна на судот?
2. Дали може да се склучи брак ако и двете лица се малолетни?
3. Што содржи предлогот за давање дозвола за склучување брак?
За давање дозвола за склучување брак на малолетно лице кое наполнило
16 години е надлежен судот на чие подрачје тоа лице имало живеалиште,
односно престојувалиште. Предлогот за давање дозвола за склучување на брак
го поднесува малолетно лице. Ако двете лица кои сакаат да склучат брак се
малолетни, поднесуваат заеднички предлог да им се дозволи склучување на брак
до судот месно надлежен за еден од нив. Предлогот содржи лични податоци за
малолетното лице, за неговите родители, односно за старателот, и за лицето со
кое сака да склучи брак, како и докази за околностите дека тоа лице достигнало
телесна и душевна зрелост потребна за вршење на правата и должностите што
настануваат од бракот. Судот е должен да ги испита сите суштествени околности за
одлучување, а особено да утврди дали малолетното лице ја достигнало телесната
и душевната зрелост за вршење на правата и должностите што настануваат во
бракот и дали слободно и смислено донело одлука да склучи брак.

Односи на родители и деца
И родителите имаат подеднакви права и обврски спрема своите деца. Во Законот
е потцртано дека родителите своето родителско право го вршат заеднички и
спогодбено. Во случај на несогласување на родителите во вршењето на родителското
право решава центарот за социјална работа.
Малолетните деца имаат право да живеат со своите родители. Во случаите кога
родителите на детето не живеат заедно, тогаш се спогодуваат кај кого од нив

191

МЛАДИНСКИ ОБРАЗОВЕН ФОРУМ

детето ќе остане на чување и воспитување, а ако за тоа не можат да се спогодат
или ако нивната спогодба не одговара на интересите на детето, решение за тоа ќе
донесе центарот за социјална работа.
Родителскиот однос е од траен карактер и може да престане само со смрт на родителот
или детето. За разлика од него, родителското право под кое се подразбираат правата
и должностите на родителите, престанува со полнолетство на детето, со стапување
во брак на детето пред полнолетство и со посвојување.

Што е посвојување?
Од погоренаведеното, може да се заклучи дека родителскиот однос, освен со
раѓање, може да настане и со посвојување на туѓо малолетно дете. Сродството
по посвојување, односно граѓанското сродство, се засновува со посвојување на
малолетно дете. Во нашето право постојат два вида посвојување: потполно и
непотполно посвојување. Кај потполното посвојување доаѓа до целосен прекин на
роднинскиот однос на посвоеникот со неговите природни родители и настанува
роднински однос помеѓу посвоеникот и неговото потомство и посвоителите и нивното
семејство. Притоа, потполно посвоеното дете ги раскинува сите врски со биолошките
сродници. Потполното посвојување се изедначува со природниот родителски однос
и тоа е од траен карактер и не може да се раскине. Кај непотполното посвојување
настанува само однос на родители и деца, но тој не се проширува на другите
роднини на посвоителите. Од оваа причина кај непотполното посвојување не доаѓа
до целосно раскинување на односите на посвоеното дете со неговите биолошки
родители. Непотполното посвојување се разликува од потполното поради тоа што не
создава заемни права помеѓу роднините на посвоителот и посвоеникот и неговото
потомство. За разлика од потполното, непотполното посвојување може да се раскине.

Старателство
Со старателството државата им дава посебна заштита на малолетните деца кои се
без родителска грижа и на полнолетни лица на кои им е одземена или ограничена
деловната способност. Старателското право ги уредува и проучува односите
што настануваат во организираната заштита на малолетните лица кои не се под
родителска грижа, на полнолетните лица кои се делумно или потполно лишени од
деловна способност, како и на полнолетни лица кои не се во состојба сами да се
грижат за себе и за своите права и интереси.
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3.5. Наследно право
Основната функција на наследувањето претставува право приемништвото, кое се
остварува во врска со смртта на едно физичко лице. Тоа значи дека преоѓањето на
имотот од едно на друго, односно други лица, всушност го претставува крајниот
ефект на наследувањето.
Наследното право претставува дел на граѓанското (имотното) право кое ги уредува
односите што настануваат по повод смртта на едно лице. Со моментот на смртта
се отвора прашањето за пренесување на сè она што тоа лице го поседува, што го
стекнало во текот на својот живот, врз неговите наследници. Наследното право ги
проучува сите прашања за начинот и условите под кои се врши пренесувањето на
оставината врз наследниците.

Прашања за дискусија:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Кој може да се јави во својство на наследник?
Кој може да се јави во својство на оставител?
Кои се основите за повикување на наследство во Република Македонија?
Колку наследни редови постојат во Република Македонија?
Кога едно лице може да биде недостојно за наследување?
На која возраст едно лице може да состави тестамент?

Кој може да се јави во својство на наследник?
Врз основа на закон, да наследат можат само физички лица, додека врз основа на
тестамент покрај физичките лица, можат да наследуваат и правни лица.
Граѓаните, под исти услови, се рамноправни во наследувањето. И странските
државјани во Република Македонијаги имаат, под услови на примена на начелото на
реципроцитет, истите наследни права како и државјаните на Република Македонија.
Способноста за наследување се стекнува со самото раѓање. За да биде едно физичко
лице способно за наследување, законот предвидува, во моментот на смртта на
оставителот, односно во моментот на отворањето на наследството, тоа да биде
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живо. Имајќи го предвид фактот дека способноста за наследување се стекнува со
раѓање, таа всушност е изедначена со правната способност. Меѓутоа, прописите на
наследното право предвидуваат исклучок од правилото лицето да е живо, односно
да е родено во моментот на смртта на оставителот. Тој исклучок се однесува за
фетусот, односно на дете кое е зачнато во моментот на смртта на оставителот, но
сè уште не е родено до тој момент, туку неговото раѓање се очекува во иднина.
Покрај предвидениот законски услов лицето да биде живо во моментот на смртта,
потребно е тоа да биде и достојно за наследување. Недостојноста за наследување
се однесува и на законските и на тестаменталните наследници. Овој институт поаѓа
од односот помеѓу конкретниот оставител и конкретниот наследник, и претставува
еден вид цивилна санкција за она лице кое се огрешило спрема оставителот.
Законот за наследувањето ги предвидува следниве причини за недостојност:
•
•

•

•
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ако со смисленост го лишил од живот оставителот или се обидел да го лиши
од живот;
ако со присилба или со закана го натерал или со измама го навел оставителот
да направи или да го отповика тестаментот или некоја одредба од тестаментот,
или го спречил самиот да го стори тоа;
ако го уништил или го сокрил тестаментот од оставителот со намера да спречи
да се реализира последната волја на оставителот, како и ако го фалсификувал
тестаментот на оставителот;
ако ја повредил потешко обврската за издршка на оставителот спрема кој
имал законска обврска за издршка, како и ако не сакал да му укаже нужна
помош на оставителот.
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Проблем 1
Во наведените примери утврдете ја законската основа за прогласување на лицата
за недостојни наследници:
1. Амди составил тестамент во кој како единствени наследници ги определил
своите два сина од првиот брак. Тестаментот го предал на чување кај својата
втора сопруга. Кога таа видела како располагал со својот имот го искинала
тестаментот и го фрлила во корпа за отпадоци. Амди ги пронашол остатоците
од тестаментот кога го фрлал ѓубрето.
2. По жестока расправија помеѓу татко и син, синот ја земал ловџиската пушка
и пукал во својот татко и го повредил во пределот на рамото. Неговиот татко
починал 2 години подоцна.
3. Ермира живее и работи во Соединетите Американски Држави повеќе од 10
години. Минатата година, нејзиниот татко ја замолил да се врати и да се
грижи за него бидејќи е тешко болен и живее сам. Таа дрско и безобѕирно
му одговорила дека не може да си ја жртвува својата успешна кариера
поради наведените семејни околности и му рекла да си плати лице кое ќе
се грижи за него.
4. Никола ѝ се заканил на својата мајка дека ќе ја избрка од семејната куќа
доколку не состави тестамент во кој ќе назначи дека целиот имот му го
остава нему. Неговата мајка, уплашена да не биде избркана од својот дом,
составува тестамент во кој го определува Никола како единствен наследник
на целиот имот.
Со цел да се заштитат правата на наследниците, нашиот закон го прифаќа начелото
на ограничена одговорност на наследниците. Тоа значи дека секој наследник,
доколку ги има повеќе, одговара за долговите на оставителот до висината на
вредноста на делот од оставината што го наследил. Во случај наследникот да се
откажал од наследството, тој нема да одговара за долговите од наследникот.

Кој може да се јави во својство на оставител?
Нема никакви ограничувања кое било физичко лице да се јави во улога на оставител.
Смртта претставува природен факт, па оттука на тој факт немаат влијание ни
возраста, ни полот, ниту пак националната, расната и верската припадност, како
ни државјанството, ниту општествениот статус на физичкото лице.
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Правно лице не може да се јави во својство на оставител. Престанокот на едно
правно лице кое подразбира и ликвидација на имотот, подлежи под сосема друга
категорија на односи и е регулирано со сосема други прописи кои се далеку од
сферата на наследното право

Што влегува во оставината?
Во оставината, и покрај тоа што законот ова изрично не го предвидува, задолжително
влегуваат и имотните обврски што ги имал оставителот во моментот на својата
смрт. Имотот којшто оставителот го имал во моментот на неговата смрт ја сочинува
бруто-вредноста на оставината. Кога од бруто-вредноста ќе се одземат долговите
на оставителот, трошоците за попис и процена на оставината, како и трошоците
за погребување на оставителот, се добива нето-вредноста на оставината. На
таквата вредност на оставината треба да ѝ се додаде вредноста на позначајните
подароци што ги направил оставителот 90 дена пред својата смрт и така се добива
пресметковната вредност на оставината. Пресметковната вредност е основа за
пресметување на големината на нужниот дел на нужните наследници.
Личните права и обврски кои се сврзани за личноста и својствата на оставителот не
влегуваат во рамките на оставината, туку тие престануваат да постојат во моментот
на смртта на оставителот. Во оставината, исто така, не влегува ниту оној дел од
имотот на оставителот што е предмет на договор за распределување на имот за
време на живот и договор за доживотна издршка.
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Основи за повикување на наследство

Основи за наследување

Врз основа на закон

Врз основа на тестамент

Во Република Македонија едно лице може да наследи врз основа на закон и
тестамент. Кај нас договорот за наследување не е предвиден како основ за
наследување. Договорот со кој некој ја остава својата оставина или нејзин дел
на својот содоговарач или на трето лице ќе се смета за ништовен. Тестаментот
претставува посилен основ за наследување, за разлика од законот. Сепак, ова не
треба да се сфати во апсолутна смисла. Слободата да се располага со својот имот,
сепак, не е неограничена. Законот ја лимитира таа слобода во корист на оние
лица кои за време на животот биле во посебни тесни, односно блиски врски со
оставителот. Токму таа категорија лица според законот има право на наследување,
односно право на наследен дел и во оние случаи кога тоа е спротивно со волјата на
оставителот изразена во тестаментот. Тоа се нужните наследници кои имаат право
на загарантиран дел од оставината.

Законско наследување
Со законското наследување се врши пренесување на имотот на умреното лице
(оставителот) врз лицата коишто со законот се определени за негови наследници.
Законското наследување е најчесто применуван основ за наследување. Поточно,
законското наследување се применува секогаш кога во конкретниот случај
оставителот не располагал за време на живот со својот имот со тестамент.
Врз основа на закон, можат да наследат само физички лица. Законските наследници
во нашето наследно право се распоредени во три наследни редови.
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Прв наследен ред

Децата на оставителот и брачниот другар

Внуци

Правнуци
Во првиот наследен ред се вбројуваат преживеаниот брачен партнер и децата
(брачните и вонбрачните деца, како и посвоениците се изедначени во наследните
права) на оставителот. Тие наследуваат еднакви делови од оставината. Наследноправната положба на брачниот партнер е специфична, па така тој може да се јави
како наследник и во вториот наследен ред, во оние случаи во кои оставителот не
оставил зад себе потомци.

Втор наследен ред

Родителите и брачниот другар

Браќата и сестрите на оставителот

Во рамки на вториот законски наследен ред, преживеаниот брачен партнер наследува
заедно со родителите на оставителот, при што една половина следува за брачниот
другар, додека другата половина им припаѓа на родителите на оставителот.
Доколку оставителот по својата смрт не оставил зад себе брачен другар, деца и
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потомци, ниту пак го надживеале родителите, браќата и сестрите, тогаш оставината
ќе се распредели во рамки на третиот законски наследен ред кој го сочинуваат
бабите и дедовците на оставителот. Притоа, едната половина од оставината ја
наследуваат дедото и бабата по татко, а другата половина дедото и бабата по
мајка. Ако и тие се починати, тогаш на наследство се повикуваат нивните потомци
(тоа се стриковците и тетките на оставителот).

Трет наследен ред

Дедовците и бабите на оставителот

Дедовци и баби по мајка

Дедовци и баби по татко

Нивни потомци

Нивни потомци

Важно е да се напомене дека законските редови сукцесивно се исклучуваат меѓу
себе, односно се настојува оставината да се расправи најпрво во рамки на првиот
законски наследен ред, па доколку тоа не е случај, тогаш се преминува во вториот
наследен ред. Ако во вториот наследен ред не е возможно да се расправи оставината,
тогаш се преминува во третиот законски наследен ред.
Со оглед на фактот што, според нашето наследно право, наследниците се распоредени
во три наследни реда, во случај кога нема ниеден наследник од третиот, значи
последниот со законот предвиден законски наследен ред, оставината се смета за
оставина без наследник и ѝ припаѓа на Република Македонија.
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Нужно наследување
Институтот нужно наследување претставува право на одреден број лица определени
со Законот да добијат дел од оставината на умрениот. Кругот на нужните наследници
е потесен од оној на законските наследници. Нужните наследници се распределени
во два наследни реда. Во категоријата нужни наследници во нашето наследно
право се вбројуваат децата на оставителот, неговите посвоеници и неговиот брачен
другар. Потомците на децата на оставителот и на неговиот посвоеник се нужни
наследници само ако во моментот на смртта на оставителот живееле во заедница
со него или ако тој ги издржувал или ако се трајно неспособни за работа и немаат
нужни средства за живот. Родителите на оставителот и неговите браќа и сестри
се нужни наследници само ако се трајно неспособни за работа и немаат нужни
средства за живот.
Нужниот дел на потомците, посвоениците и нивните потомци и на брачниотдругар
изнесува една половина, а нужниот дел на другите наследници една третина
од оној дел што на секој наследник би му припаднал според законскиот ред на
наследувањето без оглед на тоа што некој од нужните наследници не бара дел од
оставината, или пак е исклучен од наследство или е недостоен да наследи.

Проблем 2
Фарук Ајдари има 75 години и е татко на три деца – еден син и две ќерки. Неговата
здравствена состојба се влошувала и тој решил да состави тестамент во кој ќе ја
изрази својата волја, определувајќи на кој начин да биде распределен неговиот
имот по неговата смрт. Во тестаментот Фарук определува едната половина од
целокупната оставина да ја добие неговиот син, а другата половина ја остава на
едната ќерка која живее со него.
1. Дали вака изразената волја на Фарук може да биде ограничена и зошто?

200

У Ч И М Е П РА В О - У Ч Е Б Н И К З А Г РА ЃА Н С К И И П О Л И Т И Ч К И С Л О Б ОД И И П РА В А

Тестаментално наследување
Тестаментот претставува највисок правен основ врз основа на кој едно лице може
да се стекне со наследство. Тестаментот претставува еднострано правно дело со
кое едно лице располага со својот имот во случај на смрт, и тој произведува правно
дејство дури по смртта на завештателот (тестаторот).
Во нашето право, тестаменталната способност се стекнува со навршени 15 години.
За да биде полноважен тестаментот, покрај пропишаната возраст, потребно е
лицето да биде способно за расудување. Значајно е да се спомене дека губењето
на способноста за расудување што би настапила откога е направен тестаментот не
влијае врз полноважноста на тестаментот. Тестаментот може да се поништи доколку
бил составен под присила и закана или лицето што го составило тестаментот било
помладо од 15 години, односно не било способно за расудување.
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3.6. Граѓанска постапка
Парнична, вонпарнична и извршна постапка
Уставот на Република Македонија како највисок правен акт ги утврдува слободите
и правата на граѓаните. Кога секој граѓанин би се однесувал согласно со Уставот и
законите и би се воздржувал од повреда на правата на другите граѓани, би постоела
хармонија во општеството и правниот поредок би бил во рамнотежа. Тоа би значело
отсуство на потребата од постоење на механизам за заштита на правата бидејќи не би
имало потреба во случај кога сите граѓани би се однесувале согласно со правилата.
Меѓутоа, повеќе од јасно е дека ваквата состојба е невозможна имајќи предвид дека
повреди на правата се случуваат секојдневно и повеќе од неопходна е потребата
од правна заштита на правата на граѓаните за да се оствари правната сигурност.

Заштитата на правата на граѓаните претставува уставна категорија, па
следствено во Уставот на Република Македонија во член 50 став 1 е
предвидено дека секој граѓанин може да се повика на заштита на слободите
и правата утврдени со Уставот, пред судовите и пред Уставниот суд на
Република Македонија.
Граѓаните можат, во случаите кога нивните права се повредени, загрозени или
оспорени, да се повикаат на заштитата на правата и да отпочнат постапка пред
судот заради остварување на заштитата. Тоа значи дека граѓаните не можат самите
да си ги заштитуваат своите слободи и права или со други зборови „да ја земаат
правдата во свои раце“, бидејќи со ваквото однесување би се нарушила сигурноста
на граѓаните.

Дали знаевте дека...
Во Република Македонија постои забрана на самовласно заштитување на правата
–тоа е инкриминирано и претставува кривично дело „самовластие“. Во Кривичниот
законик е пропишано дека тој којшто самовласно прибавува некое свое право или
право што смета дека му припаѓа, ќе се казни со парична казна или со затвор до шест
месеци. Тој што самовласно прибавува некое свое право или право што смета дека
му припаѓа, со употреба на сила или со сериозна закана дека ќе нападне на животот
или телото, ќе се казни со парична казна или со затвор од шест месеци до три години.
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Прашања за дискусија:
1. Зошто сметате дека постои потреба од правен механизам за заштита на
слободите и правата на граѓаните?
2. Дали е неопходно самовласното заштитување на правата да претставува
кривично дело?
3. За каков вид постапки за заштита на граѓанските права сте слушнале досега?
Во граѓанската постапка се дава заштита на граѓанските субјективни права во
случаите кога тие се повредени, оспорени или загрозени. Во граѓанската постапка се
одлучува за семејни и лични односи, за права од работни односи, како и за правата
од имотните односи. Терминот граѓанска постапка вообичаено асоцира на трите
основни вида граѓанска постапка –парнична, вонпарнична и извршна постапка (при
што се мисли на индивидуално извршување), додека стечајната постапка се третира
како посебен вид вонпарнична постапка. Во нашата држава не постои единствен
закон со кој е уредена граѓанската постапка. Па така, за секоја одделна постапка
постои посебен закон со кој таа се уредува и тоа: Зaкон за парничната постапка,
Закон за вонпарничната постапка и Закон за извршната постапка.

Парнична постапка

Вонпарнична
постапка

Извршна постапка

Во парнична постапка
се расправа за спорови
од лични, семејни
односи, работни односи
и други имотни односи
и од други граѓански
односи, освен ако
некои спорови со
посебен закон не се
ставени во надлежност
на друг орган.

Во вонпарнична
постапка се одлучува
за лични, семејни,
имотни и други правни
состојби и односи
определени со Законот
за вонпарничната
постапка.

Во извршна постапка
извршителите
постапуваат заради
присилно извршување
на судска одлука која
гласи на исполнување
обврска, како и
присилно извршување
на одлука донесена во
управна постапка која
гласи на исполнување
парична обврска.
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Помеѓу парничната, вонпарничната и извршната постапка постојат суштински разлики.
Кога ќе се погледнат дефинициите за парничната и вонпарничната постапка, тие се
навидум исти и се поставува прашањето која е разликата помеѓу нив. Иако овие две
постапки уредуваат иста материја, а тоа се личните, семејните, имотните и други
граѓански односи, тие се разликуваат по неколку карактеристики.
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Парнична постапка

Вонпарнична постапка

Парничната постапка е уредена со
Законот за парничната постапка.

Вонпарничната постапка е уредена со
Законот за вонпарничната постапка.

Односот на овие две постапки е
поставен како однос на правило
спрема исклучок, па така за личните,
семејните, имотните и другите
граѓанско-правни односи ќе се
постапува според правилата на
парничната постапка.

Во вонпарнична постапка се одлучува
кога тоа изрично е предвидено со
Законот за вонпарничната постапка.

Парничната постапка по својата
суштина е спорна постапка, односно
постапка во која нешто се расправа и
каде што странките имаат спротивни
интереси, на едната страна има
тужител, а на другата тужен и тие
настојуваат да го убедат судот во
своите тврдења.

Во вонпарничната постапка, пак, не се
расправа, таа по својата суштина не е
спорна постапка и странките немаат
спротивставени интереси, туку тие како
предлагачи бараат од судот да уреди
некоја правна состојба, односно да
донесе одлука во одредена ситуација,
бидејќи тоа е единствениот начин да
се реши одредено прашање помеѓу
странките.

Парничната постапка се поведува со
тужба.

Вонпарничната постапка се поведува
со предлог.

У Ч И М Е П РА В О - У Ч Е Б Н И К З А Г РА ЃА Н С К И И П О Л И Т И Ч К И С Л О Б ОД И И П РА В А

Проблем 1
Кој од наведениве примери се решава во парнична, кој во вонпарнична, а кој во
извршна постапка?
1. Лицето Кристина Петкова била бесправно избркана од работа. Таа со тужба
поведува спор за работни односи против компанијата во која работела и во
тужбата бара враќање на работа и исплата на плати.
2. Лицата Марија Николова и Игор Николов склучиле брак заведен во Кратово,
во 1999 година. Поради нарушеност на брачните односи до таа мера што
заедничкиот живот станал неподнослив, лицето Марија Николова поднесува
тужба за развод на брак.
3. Лицето Никола Богдановски на 70-годишна возраст, по занимање сточар, на
ден 5.5.2005 година исчезнало на планината Плачковица. Со оглед на тоа дека
се поминати повеќе од 5 години, а лицето е постаро од 60 години, исполнети
се условите предвидени со закон за прогласување на исчезнатото лице за
умрено. Неговото семејство има правен интерес лицето да се прогласи за
умрено со цел да се отпочне оставинска постапка за распределба на имотот.
4. Лицето Борче Стојановски и лицето Реџеп Мислими се соседи и сопственици
на ниви кои ги разделува жива ограда. Нема ништо спорно во однос на
нивната сопственост бидејќи секој поседува доказ - имотен лист дека е
сопственик, меѓутоа поради сушење на живата ограда не може точно да се
определи до каде се простира сопственоста на соседите и потребно е да се
изврши уредување на меѓите.
5. Со правосилна пресуда на Основен суд Скопје 2 - Скопје, лицето Ристо
Николов е задолжено да исплати 130 000,00 денари на лицето Марјан
Зафировски на име надомест на штета во рок од 15 дена. И по истекот на
рокот за добороволно исполнување на обврската, лицето Ристо Николов не
ја платил доброволно сумата. Во која постапка ќе се намири побарувањето?
6. Врз основа на извршна исправа е поднесено барање за извршување според
кое работодавецот е должен работникот да го врати на работа или одново
да му ги довери работите што ги вршел претходно. Постапката се спроведува
со изрекување парична казна спрема работодавецот и одговорното лице кај
работодавецот. За која постапка станува збор?
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7. Лицето Васил Петрушевски е сопственик на недвижен имот куќа на улица
„Првомајска“ бр. 4, а лицето Петар Величковски е сопственик на куќа на истата
улица бр. 5. Бидејќи лицето Петар Величковски нема друга можност да излезе
на главниот пат, мора да поминува низ задниот дел од дворот на својот
сосед. Соседот го преградува дворот и му оневозможува премин на соседот.
8. Енис Ибраимов и Александар Илиевски на ден 12.6.2012 година склучиле
договор за заем со кој Енис Ибраимов, како заемодавач, се обврзува да му
предаде на Александар Илиевски, како заемопримач, 12 000,00 денари, а
Александар Илиевски се обврзал по истекот на три месеци да му го врати
износот од 12 000, 00 денари. По истекот на 3 месеци, и покрај опомената
за тужба, заемопримачот не ја исполнува обврската од договорот.
9. Лицето Бранко Ангеловски починало на 80 години и оставило недвижен имот
куќа на парцела КП 843/11 во место викано Лозје, видно од имотен лист.
По својата смрт како наследници оставил две полнолетни деца и сопруга.
Тие како предлагачи поднесуваат барање за рапределбата на имотот во
оставинска постапка.
10. Лицето Маријана Несторовска на 17-годишна возраст сака да склучи брак со
лицето Бобан Стефановиќ кој е на 22-годишна возраст. Бидејќи едно од лицата
е малолетно, потребна е дозвола од суд која се дава во посебна постапка.
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3.7. Етички, морални и филозофски дилеми
на кои правото настојува да даде одговор
Законодавецот во процесот на креирање на правото честопати се судрува со
извонредно комплексни и спорни етички, морални и филозофски прашања поврзани со
правото на живот, со смртта, со репродуктивната слобода итн. Во текстот, низ кратко
излагање на едноставен и восприемлив начин ќе се обидеме да ви ги претставиме
дилемите кои се исправуваат пред прашањето за евтаназијата, клонирањето,
трансплантацијата, правниот статус на ембрионите и постхумната репродукција.

Евтаназија
Со поимот евтаназија се означува постапка или практика на убивање или
предизвикување смрт кај безнадежно болни или повредени лица на релативно
безболен начин поради милосрдие, со цел да се поштедат од болки и страдање.
Активната евтаназија подразбира давање средство со кое се предизвикува смрт
(смртоносен лек), или пак давање лекови кои покрај тоа што ги намалуваат болките,
истовремено го скратуваат животот на болниот. Активната евтаназија е забранета
во поголемиот број европски држави (дозволена е во Белгија и Холандија).
За разлика од активната евтаназија, пасивната евтаназија е мошне присутна и
распространета и претставува неприменување на вообичаените методи на лекување
во дадената ситуација (на пример, не се даваат антибиотици или не се прави
операција која би помогнала во тој случај), па како последица на тоа настапува смрт.
Основната разлика меѓу активната и пасивната евтаназија се состои во тоа што
кај првата смртта кај болниот директно се предизвикува со примена на определен
смртоносен лек (во крајна линија станува збор за убиство), додека кај пасивната
евтаназија тој се остава да умре.
Евтаназијата несомнено отвора огромен број дилеми, како на пример: кој е тој што
може да одлучува за нечиј живот, каква е способноста за расудување на болниот
во моментот на донесување на така важна одлука, дали слободата на човекот му
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дава право да одлучува за сопствената смрт и тоа право да го пренесе врз друг.
Кривичниот законик на Република Македонија, во рамките на главата во која се
систематизирани делата против животот и телото содржи посебна инкриминација:
„убиство од благородни побуди“, со следнава содржина: „Тој што друг ќе лиши од
живот од благородни побуди, ќе се казни со затвор од шест месеци до пет години“.
Од цитираната законска изрека може да се извлече заклучок дека евтаназијата во
Република Македонија не е дозволена и е санкционирана во Кривичниот законик.

Клонирање
Во насока на зачувување на достоинството на индивидуата и на нејзината единствена
генетска конструкција, се забранува и клонирањето на човечки суштества.
Процесот на клонирање подразбира „чистење“ на јајце-клетката од ДНК така што
таа ги губи своите генетски својства и станува само „резервоар“ за зачувување на
генетскиот материјал на еден родител. На овој начин ембрионот ги носи генетските
карактеристики на едно човечко суштество, за разлика од процесот на природната
репродукција кога ембрионот се развива како комбинација на карактеристики на
обата родитела.
Клонирањето човечки суштества е забрането, поради неприродните ситуации кои
би можело да ги имплицира, како и поради сè уште неистражените негативни
последици за здравјето и воопшто какви било абнормалности кои човечкиот клон
би можел да ги манифестира во својот живот.
Во членот 28 на Законот за биомедицински потпомогнато оплодување на РМ
донесен во 2008 година, се забранува секоја постапка наменета за создавање
човечко суштество генетски истоветно со друго човечко суштество, било живо или
мртво. Под човечко суштество генетски истоветно со друго човечко суштество се
подразбира човечко суштество кое со другото го дели истиот сет гени.
Покрај клонирањето на луѓе, остра полемика предизвикува уште и обликот на
„копирање“.
Терапевтското клонирање подразбира клонирање на човечки ембриони, чии ќелии
би се употребувале единствено за терапевтски цели. Научниците кои се занимаваат
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со вакви истражувања ја истакнуваат вредноста на ваквиот вид клонирање во
борбата против многу болести. Имено, ембрионските ќелии претставуваат основа
од која „растат“ сите ткива во нашиот организам, а ги има околу 130.

Дали знаевте дека...
И покрај револуционерните медицински придобивки кои ги ветува, сепак многу
малку држави во светот го вметнуваат терапевтското клонирање во своите законици
како дозволена медицинска постапка. Досега, Јапонија, Велика Британија и САД се
едни од малкуте држави кои се изборија за легализирање на овој помалку бизарен
медицински потфат. Државите кои ја одобруваат примената на ваквата практика,
во насока на спречување на екстремни злоупотреби на терапевтското клонирање
кои подразбираат клонирање на човечки суштества, се приморани да развијат
ефикасни механизми на контрола врз медицинските установи кои ја аплицираат
ваквата постапка.
Независно од нашиот став во однос на терапевтското клонирање, мора да признаеме
дека станува збор за генијален, а воедно и контроверзен експеримент кој може да
донесе огромна добивка за човештвото и да спаси и да излекува многу животи, но од
друга страна, доколку се злоупотреби, може сериозно да ја наруши репродуктивната
рамнотежа и во големи размери да предизизвика деструктивни последици за
човештвото.

Трансплантација
Трансплантацијата несомнено претставува една од најкомплексните области на
медицинската наука. Самата трансплантација поттикнува бројни биоетички прашања:
дефиницијата за смрт, кога и како да биде дадена согласност за органите да
бидат трансплантирани, како и наплатата за трансплантираните органи. Постојната
законска дефиниција посветена на објаснување на поимот трансплантација, односно
пресадување вели дека таа го опфаќа целиот процес на земање орган или ткиво
од едно лице и пресадување на тој орган или ткиво на друго лице, вклучително
и сите постапки за подготвување, конзервирање и складирање. Кога говориме за
трансплантација, неопходно мора да се појасни кој може да се јави во улога на
дарител (донор) на орган, ткиво или клетки. Нашиот Закон за земање и пресадување
на делови од човечко тело заради лекување во членот 6 појаснува дека дарител е
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секој човечки извор, жив или умрен, на човечки органи, ткива или клетки. Од погоре
изнесеното може да разграничиме дека донорите на органи можат да бидат живи
или починати (кадавер) и дека органите може да се пресадуваат во сите фази од
животот на човекот и во различни фази во процесот на умирање.
До пред неколку децении, критериумот за прогласување на едно лице за умрено
бил едноставен, односно се сметало дека едно лице починало кога неговото срце
престанало да работи и лицето престанало да дише.

Дали знаевте дека...
Терминот мозочна смрт бил воведен во 1965 година, во извештајот за трансплантација
на бубрег од пациентот чие срце чукало, а кому му била констатирана мозочна
смрт и бил формално дефиниран во 1968 во извештајот на ад хок-комитетот
на Универзитетот Харвард. На мозочната смрт се гледа како на фаза во која
пациентите неповратно умираат или пак имаат неприфатлив начин на живот, односно
опоравувањето е невозможно и персоналитетот на лицето е изгубен.
Од морален аспект, и самата оправданост на кадаверичната трансплантација може
да создава недоумици, поради фактот дека пациентите на кои им е установена
мозочна смрт срцето сè уште им чука, нивното тело е топло и кожата им е розева и
притоа и дишат со помош на апарат за дишење. Ваквата состојба на пациентот кому
му е констатирана мозочна смрт предизвикува сериозни недоумици кај семејството
во поглед на фактот дали пациентот сè уште е жив и дали има изгледи неговата
состојба да се подобри по одредено време.
Таканареченото „dead donor rule“ придонесе за исправање на погрешната перцепција
која гледаше на трансплантацијата како на форма на убиство и редефинирањето на
смртта во „мозочна смрт“ овозможи трансплантацијата да продолжи да се развива.
Генерално, органите се пресадуваат од лица кај кои настапила мозочна смрт, но
не е исклучена можноста дека органи можат да се пресадуваат и од лица кај кои
срцевата функција откажала. Прашање кое нужно се наметнува кога станува збор
за кадаверичната трансплантација е следново: Дали е (не)морално да се бара
согласност од членовите на семејството кај кого е констатирана мозочна смрт за
пристапување кон изведување на постапката на кадаверична трансплантација?
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Она што секако овде претставува огромен проблем е тоа што се пресадуваат органи
од лица кои во најголем број случаи ненадејно починале, односно мозочната функција
престанала и кои се релативно млади и чии органи се витални и токму поради тоа
ги исполнуваат условите за трансплантација.
Овие прашања предизвикуваа огромни проблеми и во Република Македонија кога
стануваше збор за кадаверична трансплантација затоа што според поранешниот
Закон за условите за земање, разменување, пренесување и пресадување делови од
човечкото тело заради лекување („Службен весник на Република Македонија“број
30/95) важеше концептот на претпоставената согласност за донирање на органи,
односно се сметаше дека секое лице е потенцијален дарител, освен ако не пополнило
изјава во која изрично наведува дека не прифаќа неговите органи, ткива и клетки
да бидат користени за цели на трансплантација. Ова во праксата предизвикуваше
поголеми непријатности помеѓу медицинскиот персонал кој учествуваше во
изведување на постапката на трансплантации, кој иако знаеше дека формално
има право да изврши земање на органи и ткива од починатиот пациент, сепак
најчесто не пристапуваше кон ваквата постапка, не сакајќи да постапува против
волјата на членовите на семејството на починатиот, а неретко и стравувајќи дека со
преземање на постапка на земање на органи од починатиот заради пресадување на
друго лице би можело да го навреди, разлути и разгневи семејството на покојникот
и со тоа да се дискредитираат себеси како доктори, а понекогаш и да ја доведат
во прашање својата безбедност.
Согласно со важечкиот Закон за земање и пресадување на делови од човечко тело
заради лекување („Службенвесник на Р Македонија“, бр.47 од 8.4.2011 година) се
предвидува дека делови од телото од умрено лице заради пресадување може да
се земат доколку лицето додека било живо и писмено се изјаснило дека органи и
ткива од неговото тело сака да бидат користени за пресадување, на образец на
изјавата за согласување.
Иако ваквото законско решение на прв поглед изгледа далеку подобро и помалку
проблематично од претходното, сепак практиката ќе покаже дали тоа ќе придонесе
за поголем број трансплантации и за подигање на свеста кај населението за
придобивките од примената на оваа хумана постапка.
Правниот статус на ембрионите, кои се резултат на in vitro-оплодувањето
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предизвикува сериозни дилеми кај законодавците поради тоа што е поврзан со
сложени морални, етички и правни прашања.
При регулирањето на правниот статус на ембрионите, основни се две прашања
со кои се соочуваат современите законодавства. Првото е поврзано со дилемата
дали да се дозволи експериментирањето со човековите ембриони и под кои
услови, а второто е поврзано со дилемата кој има право да решава за судбината
на замрзнатите ембриони, кои се создадени за оплодување на неплодните жени,
но не се искористени, туку се чуваат во здравствените установи што се занимаваат
со биомедицински потпомогнатото оплодување. Истовремено, покрај огромните
можности за пронаоѓање на лекови за голем број болести, експериментите со
ембрионите се исклучително осетлива област, поради фактот што тие резултираат
со уништувањето на ембрионот, кој доколку се имплантира кај жена има потенцијал
да стане човечко суштество.
Католичката црква има крајно негативен став кон експериментите со ембриони,
поради тоа што смета дека животот настанува во моментот на зачнувањето и дека
уништувањето на ембрионот е уништување на човечко суштество, што не смее да се
дозволи. Приврзаниците на оваа концепција дека животот настанува во моментот на
зачнувањето, сметаат дека ембрионот треба да ги има истите права и да ја ужива
истата заштита како и човечкото суштество.
Сепак, најголемиот број автори, како и најзначајните етички комитети во светот
сметаат дека ембрионот не претставува човечко суштество и дека не може да ги
ужива правата што ги има човечкото суштество.

Постхумна репродукција
Постхумната инсеминација овозможува една жена, по смртта на нејзиниот маж, да
биде вештачки оплодена со криопрезервираните сперматозоиди на покојниот маж.
Се разбира, за изведување на ваквата постапка потребно е претходна писмена
согласност од страна на мажот и се разбира, волја кај жената да подлегне на ваквата
постапка. Прашањето е од особена важност, со оглед на фактот дека Законот за
биомедицински потпомогнато оплодување (инвитро) на РМ дозволува примена на
ваквата постапка. Прашањето дали да се дозволи оплодување на жената по смртта
на мажот ги отвора најдлабоките филозофски, етички, морални, религиозни и правни
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дилеми кои се поврзани со односот на определено општество кон љубовта, смртта,
репродуктивната слобода, правата на децата и одговорноста на родителите и на
општеството за благосостојбата на децата.
Првичниот проблем кој се јавува е правниот статус на вака зачнатото дете. Согласно
со македонскиот Закон за наследувањето од 1996 година, како наследник може да
се јави лице кое било живо во моментот на смртта на оставителот вклучувајќи ги и
оние ситуации во кои детето било зачнато во моментот на смртта на оставителот и се
родило пред истекот на 300 дена од смртта на оставителот. Во конкретниот случај,
постхумно зачнатото дете не исполнува ниту еден од наведените законски услови и
следствено на ова не влегува во кругот на наследниците на неговиот покоен татко.
Друго прашање кое се поставува кога станува збор за постхумната репродукција е
следново: Дали е морално и етички оправдано со помош на споменатата медицинска
постапка да креираме ситуација на раѓање на дете за кое знаеме дека никогаш
нема да го запознае својот татко?
Аргумент кој несомнено оди во прилог на одобрување на примената на постапката
на постхумната репродукција е законската можност која актуелниот Закон за
биомедицински потпомогнато оплодување на Република Македонија од 2008 година
ја овозможува на сама жена (жена која не е во брак, ниту пак живее во вонбрачна
заедница), а тоа е да биде вештачки оплодена, доколку претходното лекување на
неплодноста не било успешно. И, во случајот, се создава монородителско семејство,
семејство сочинето од мајка и дете, кое нема да дознае кој е неговиот биолошки
татко, имајќи ја предвид загарантираната анонимност на донорот на спермата.
На ова треба да се додаде и дека не е исклучено жената која е оплодена со постапка
на БПО да стапи во врска или во брак по раѓањето на детето, така што детето ќе има
„социјален“ татко кој ќе се грижи за него и за неговото воспитување и образование.
Од друга страна, пак, кога станува збор за постхумната репродукција, мора да се
согласиме дека станува збор за посакувано дете, дете кое потекнува од врска
во која за време на својот живот мажот се согласил жената да биде оплодена со
неговиот семенски материјал и по неговата смрт. На прв поглед, намерата на мажот
и жената да создадат свое потомство е очигледна. Меѓутоа, за жал, практиката
сведочи и за постоење на поинакви ситуации, кога постхумно зачнатото дете
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не секогаш претставува плод и продолжение на љубовта на неговите родители.
Членовите на Етичката комисија кои ги разгледуваат барањата за спроведување
на ваквата постапка, и во крајна инстанција, даваат дозвола за изведување на
постхумната инсеминација, велат дека неретко се среќаваат со случаи кои кај нив
будат сомнеж дека всушност родителите на починатиот син ѝ нудат материјална
компензација на неговата вонбрачна другарка, девојка или, пак, на трето лице со
кое тврдат дека синот живеел во вонбрачна заедница, да се согласи да роди дете
од семенскиот материјал на починатиот син, гледајќи во тоа единствен начин да
добијат внук/а од своето прерано умрено дете.
Кога станува збор за вонбрачна заедница, во Република Македонија не се води
евиденција на лицата кои живеат во ваква заедница и, следствено на тоа, и самото
докажување на нејзиното постоење е уште една отежнувачка околност.
Друго прашање на кое треба да се даде осврт е, се разбира, и прашањето за
последиците (траумата, стресот, непријатноста) кои сознанието дека е зачнато по
вештачки пат по смртта на таткото може да ги предизвика кај детето во процесот на
неговата рана социјализација (реакциите на чудење, неразбирање и неодобрување
од страна на луѓето од неговото опкружување). Што, доколку неговата мајка, баба и
дедо по татко и останатите ближни го перцепираат како продолжение и единствен
потсетник на починатиот татко?

Прашања:
1. Каков е твојот став по однос на евтаназијата?
2. Имајќи ги предвид позитивните придобивки од трансплантацијата за животот
и здравјето на луѓето, дали можеш да се замислиш во својство на дарител
на органи?
3. Дискусија: Терапевтско клонирање - Современ начин на лекување и
превенирање на тешки болести или пак можност за злоупотреба и
непочитување на забраната за клонирањето на човечки суштества?
4. Дискусија: Постхумна репродукцијa - Аргументи ЗА или ПРОТИВ?
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IV

Казнено
право
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4.1. Поим за казненото право и за
казненото дело
Прашања за дискусија:
1.
2.
3.
4.

Што е кривично дело?
Наведете пример за кривично дело!
Кој е надлежен за гонење на сторителите на кривични дела?
Која е разликата меѓу кривично дело и прекршок?

Кривично (или казнено) право го нарекуваме делот од правниот поредок што
определува кои човекови поведенија ќе се сметаат за кривични дела и каква
ќе биде правно организираната реакција на општеството против сторителите
на тие дела.

Казненото право претставува „чувар на правото“ преку кое се овозможува спречување
или санкционирање на криминалот и на криминалното поведение.

Казнено дело – поим и елементи
Секој човек е должен сопственото однесување да го приспособи кон општествените
норми на живеење, што подразбира целосно почитување на правните правила. Кога
не би постоеле правилата, светот во кој живееме воопшто не би изгледал вака. Кога
човековото поведение не би било регулирано со правила, би постоела опасност да
завладее општ хаос. Секој би се однесувал онака како што му одговара нему лично.
Меѓутоа, луѓето отсекогаш ги прекршувале правилата. Со цел да се определи што
е дозволено, а што не, кривичните закони содржат посебни одредби и за секое
недозволено однесување пропишуваат соодветни санкции.
Кругот на недопуштени поведенија е навистина широк и се протега од кршење
на моралните забрани, преку дисциплински повреди, па до дејствија кои имаат
карактер на прекршоци и граѓански деликти.
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Проблем 1
Што според вас, претставува кривично дело, што прекршок, што
дисциплинска повреда, а кои поведенија заслужуваат само морална осуда?
Наведените постапки рангирајте ги според својата тежина, а потоа обидете се да
дадете објаснување за редоследот за кој се определивте!
1. Хари ја реновира својата куќа и отпадоците од градежниот материјал
(градежен шут) ги остава на тротоарот покрај улицата на која живее.
2. Бојан и Исамедин се занимаваат со неовластена изработка, држење и
продавање оружје во поголема количина.
3. Јана наоѓа паричник на улица, го зема и го задржува за себе со сите документи
и пари во него.
4. Елена кога поминува покрај соседите не ги поздравува.
5. Никола плука и го секне носот на јавна површина.
6. Марија се занимава со проституција.
7. Ерсин фрла и крши шишиња и ја загрозува безбедноста на минувачите.
8. Мартина на локалните избори гласа наместо нејзината сестра.
9. Оливер посредува во вршење проституција.
10. Валон спие на работното место кога е трета смена.
11. Фари го закочил дискот од трофазното електрично броило со што оневозможува
правилно регистрирање на потрошената електрична енергија.
12. Лука е фатен со 5 грама марихуана.
13. Андреј го остава своето нерегистрирано и хаварисано возило во близина
на паркот.
14. Амди секоја вечер до доцна во ноќта пушта гласна музика и ги вознемирува
соседите.
Казненото дело е противправно дејствие чии обележја се определени со
закон и за кое е пропишана казна или друга кривична санкција што му се
изрекува на виновен сторител.
Основно начело на казненото право е начелото на законитост („нема казнено
дело, нема казна или друга казненоправна санкција без закон“), па, оттука, како
казнени дела ќе се сметаат само оние поведенија кои се изрично забранети со закон!
Законодавецот јасно определил кои дејствија, иако навидум наликуваат на кривични
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дела, немаат таков карактер во кривичноправна смисла. Такви се, следниве дејствија:
дело од мало значење – поведенија кои иако содржат обележја на кривично дело
спаѓаат во т.н. багателен криминалитет поради отсуството или незначителноста
на штетните последици и нискиот степен на кривична одговорност на сторителот
(кражба на едно јаболко, измама од страна на продавачката со одбивање половина
грам при продажба на кафе итн.);
15. дела преземени во нужна одбрана (такви се, на пример, оние ситуации во
кои едно лице, инаку познат каратист, напаѓа друго, при што нападнатиот,
со цел да го одбие нападот од себе, се брани со употреба на оружје што
со дозвола го носи со себе). Законот изрично вели: „не е кривично дело она
дело што е сторено во нужна одбрана“ (чл. 9 КЗМ);
16. крајна нужда – се работи за т.н. опасни ситуации во кои човек запаѓа без
своја вина, а потоа, присилен да се спасува, жртвува некое туѓо добро (убива,
телесно повредува друг, оштетува или уништува туѓи добра за да се спаси
себеси или своите добра). Ќе постои, на пример, крајна нужда за возач што
со моторно возило ќе повреди друго лице во сообраќајот возејќи непрописно
брзо во болница едно унесреќено лице, чијшто живот бил во непосредна
опасност. И делото сторено во состојба на крајна нужда не претставува
кривично дело (чл. 10 од КЗМ).

Елементи на казненото дело
За да може едно човеково однесување да се подведе под поимот кaзнено дело тоа
мора да ги поседува следниве елементи:
•
•
•
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•
•

вина
казнивост

1. „Никој не може да биде казнет за своите мисли или идеи, колку и да изгледаат
тие монструозни“.
Првиот елемент или услов подразбира дека треба да се работи за човеково
дејствие што може да се јави во активен (сторување) или во пасивен облик
(несторување, пропуштање). Кривичните дела на сторување подразбираат
активно поведение, преземање конкретно дејствие со кое се повредува
определена забрана содржана во кривичниот законик, односно непочитување
на законски пропишаните норми и правила. Следствено на тоа, надвор од
поимот на дејствие (во казненоправна смисла) остануваат т.н. рефлексни
движења (како повраќање при покажување некоја одвратна глетка); потоа,
инстинктивните движења (кога човек ќе се допре до нешто жешко, го
повлекува прстот); грчења на мускулите (како што се тиковите, кои честопати
се јавуваат и спротивно на волјата на лицето); дејствијата изнудени
со незапирлива физичка сила (кога нападнатиот не е во состојба да
создаде сопствена волја, ниту да даде свесен отпор); дејствија изнудени
со виша сила – кога човекот не е во состојба да се спротивстави на некоја
природна сила, на пример, повреда на друго лице поради пад од скии.
Како дела на пропуштање ќе се сметаат, на пример, неукажување помош
(чл. 136 КЗМ), неукажување неодложна медицинска помош на лице
кое се наоѓа во опасност за животот (чл. 208), неукажување помош на
лице повредено во сообраќајна незгода (чл. 301) итн. Кривичното дело
може да биде извршено со несторување само кога сторителот го пропуштил
сторувањето што бил правно должен да го изврши, а самото пропуштање
има еднакво значење како и предизвикувањето на последицата од делото
со сторување.
2. Предвиденоста во законот значи дека казнено дело може да претставува
само она поведение коешто во законот е изрично предвидено како казнено
дело.
3. Самиот поим противправност подразбира поведение кое се коси со нормите
на кривичноправниот поредок.
4. Следниот елемент подразбира дејствие преземено од страна на виновен
сторител. Со други зборови, за да постои казнено дело не е доволно само
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да е преземено определено забрането дејствие (казнување за т.н. гола
последица), туку е важно лицето што го презело таквото поведение да може
да се обвини за неговото преземање. Услов за едно лице воопшто да може
да биде кривично одговорно е тоа да биде способно за вина (пресметливо).
Спротивно на тоа, сторителот кој постапувал во состојба на непресметливост
(трајна душевна болест, на пример), не може да се смета за виновен и оттука
кон него не може да се примени казна (останува, меѓутоа, примената на
други казненоправни санкции како што се мерките за безбедност кои имаат
карактер на т.н. медицински мерки).
5. Казнивоста е последниот елемент од казненото дело кој претставува
санкционирање на сторителот на истото. Кривичниот законик предвидува и
други кривични санкции (алтернативни мерки, мерки на безбедност, воспитни
мерки за малолетници). Нема казнено дело ако како негова правна последица
не е пропишана соодветна казна!

Објект на кривичното дело
Секое кривично дело има свој објект на заштита. Тоа се определени највисоки
вредности на општеството кренати на ранг на правни институции (човековата
егзистенција, неговиот телесен и душевен интегритет, сопственоста, правата и
слободите на граѓанинот итн.). Така, на пример, објект на заштита кај делото убиство
е животот на човекот како негова највисока вредност, кај кражбата – правото на
сопственост итн. Казненото дело може да има и повеќе сродни објекти на заштита
(разбојништвото, на пример, како сложено казнено дело за свои објекти на заштита
ги има слободата на личноста и правото на сопственост). Исто така, повеќе казнени
дела можат да имаат еден ист објект на заштита (различните облици на убиство,
телесните повреди и сл.).

Проблем 2
Поврзете ги следниве кривични дела според тоа каква општествена вредност се
заштитува со нив.
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Човеково поведение

Кривично дело
против:

Горазд ја силувал Бојана.
Државата
Член на изборен орган во изборна единица,
ја избришал Сања од избирачкиот список со
намера да ѝ оневозможи да гласа.

Безбедноста на јавниот
сообраќај

Петар физички го нападнал Емил удирајќи го со
глава во пределот на лицето – носот, поради што
Емил се здобил со скршеница на носот.

Човечноста и
меѓународното право

Фарук возејќи под дејство на алкохол со своето
возило ја повредил Ана и не ѝ укажал помош.

Слободите и правата на
човекот и граѓанинот

Мартин соопштува во јавноста државна тајна што му
е доверена.

Работните односи

Вработената во болница, непочитувајќи ја наредбата
за издвојување на болни, предизвикува ширење на
заразна болест.

Животот и телото

Марко со провалување во гаражата на својот сосед,
го украл неговиот апарат за заварување.

Половата слобода и
половиот морал
Изборите и гласањето

Амди вработен како шанкер, точи алкохол на
малолетници.
Имотот
Небојша со употреба на физичка сила, спречил
полицаец при вршењето работи на јавната
безбедност.
Лицето Н.М. го спречило лицето К.С. да го поднесе
барањето за издавање лична карта на турски јазик,
со што го повредил неговото право на употреба на
јазикот и писмото.
Вработен на граничен премин, бара пари за да не се
царини одредена стока.

Јавниот ред
Здравјето на луѓето
Бракот, семејството и
младината
Службената должност

Генерал издава наредба за масовно погубување на
илјадници луѓе.

Честа и угледот

Директорот на фирмата КТ, на вработените не им
дозволува да го користат своето право на годишен одмор.

Животната средина

221

МЛАДИНСКИ ОБРАЗОВЕН ФОРУМ

Субјекти на кривичното дело

Кога
зборуваме
за субјекти
на кривичното
дело, мора да се
направи разлика
помеѓу:
активен
субјект
– сторител
(физичко или
правно
лице)

пасивен
субјект
– жртва,
односно
оштетен.

Која е разликата меѓу поимот жртва и поимот оштетен со казненото дело?
Статус на оштетен има не само непосредната жртва, туку и секундарната жртва. Таа
се активира во случаите кога примарната жртва не постои или, пак, е на возраст или
во ментална состојба што оневозможува да ги остварува своите права на жртва (така,
кај делото убиство, супсидијарни жртви се оштетените блиски роднини на убиениот).

Казненоправни санкции – поим и видови

„Кривичната санкција не може да биде мерена во килограми или
во мерки“
Фери
Основна правна последица на казненото дело е казненоправната санкција. За
секое казнено дело предвидено во законот постои и точно определена санкција. Во
секојдневниот говор, луѓето мошне често го користат терминот казна, а голем дел
од нив имаат погрешна или нејасна претстава што, всушност, означува тој термин.
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Неретко, доаѓа до мешање или до поистоветување на термините санкција и казна.
Казните се само еден (не и единствен!) вид кривичноправни санкции.
Кривичната санкција претставува присилна мерка што се применува врз лицето
кое повредило некоја казненоправна норма. Таа е резултат на реакцијата на
општеството поради преземање определено инкриминирано дејствие со кое
се загрозило определено заштитено добро, однос или интерес.

Кривичната санкција може да се состои од одземање или ограничување на
определени права и слободи. На сторителот на казненото дело во извршувањето
на кривичната санкција можат да му бидат одземени или ограничени определени
права само во мера која им одговара на природата и на содржината на таа санкција
и само на начин со кој се обезбедува почитување на личноста на сторителот и на
неговото човечко достоинство. Кај нас, покрај казните, постојат уште и следните
видови (кривичноправни) санкции:
•

алтернативни мерки: условна осуда; условна осуда со заштитен надзор,
условно прекинување на кривичната постапка; судска опомена; куќен затвор
и општокорисна работа;

•

мерки на безбедност: задолжително психијатриско лекување и чување во
здравствена установа; задолжително психијатриско лекување на слобода;
задолжително лекување алкохоличари и наркомани и медицинскофармаколошко лекување на сторители на полов напад врз дете до 14 години..
Тие имаат медицински карактер и нивна цел е да се отстранат состојбите
или условите што може да влијаат врз сторителот да продолжи со вршење
казнени дела и во иднина.

•

воспитни мерки: дисциплински мерки – укор и упатување во дисциплински
центар за малолетници; мерки на засилен надзор од страна на родителите,
односно старателот, згрижувачкото семејство или од страна на центарот за
социјални работи, и заводски мерки – упатување во воспитна установа и
упатување во воспитно-поправен дом.

Како посебни, специфични казненоправни мерки издвоени се конфискацијата на
имот и имотна корист и одземањето предмети. Основа за примена на последниве
(мерки, не казни!) е тврдењето според кое никој не може да ја задржи посредната
или непосредната имотна корист прибавена со казнено дело.
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Казна
Казната е најстариот и најзастапениот вид кривична санкција. Таа постои откако
постои човештвото. На почетокот казната претставувала одмазда за стореното зло.
Со текот на времето, причините и целите на казнувањето се менувале во насока
на сè поголема грижа за сторителот на делото и мотивите што довеле до негово
сторување.
Казната е справедливо возвраќање за стореното дело, односно смислено,
целно зло што му се нанесува на сторителот поради извршеното дело и во
рамките на вината за делото.
Меѓу целите на казнувањето, покрај остварување на правдата, се издвоени и
следниве:
•
•

спречување на сторителот да врши кривични дела и негово превоспитување
(специјална превенција);
воспитно влијание врз другите да не вршат кривични дела (генерална
превенција)

Македонското казнено законодавство ги познава следниве видови казни:
1. Затвор - може да се изрече само како главна казна и со определено
времетраење - затворот не може да биде пократок од 30 дена, ниту подолг
од 20 години. За кривичните дела за кои е пропишана и казна доживотен
затвор, може да се изрече казна долготраен затвор од 40 години.
2. Парична казна – има карактер на имотна казна и се состои од наметнување
на осудениот на јавно-правна обврска за плаќање определен паричен износ
на државата поради стореното казнено дело. Паричната казна може да се
изрече како главна и како споредна казна.
3. Забрана за вршење професија, дејност или должност;
4. Забрана за управување со моторно возило;
5. Протерување странец од земјата, и
6. Забрана за посетување на спортски натпревари
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4.2. Казнено дело од омраза
Прашања за дискусија:
1. Што претставува казнено дело? Наведете пример за едно казнено дело!
2. Што претставува казнено дело од омраза?
3. Што мислите, дали освен терминолошката, постои и друга разлика помеѓу
казнено дело и казнено дело од омраза?
4. Дали има потреба од посебен казненоправен третман за делата на омраза?

Да се потсетиме што е казнено дело!
Казненото дело е човеково поведение што е опасно за општеството, со коешто
се повредува кривичноправната норма и за коешто е предвидена санкција на
кривично одговорниот сторител. Во Кривичниот законик на Република Македонија,
кривичното дело е предвидено како противправно дело што со закон е определено
како кривично дело и чии обележја се определени со закон.

Што претставува омразата?
Омразата е субјективен елемент, мотив, побуда за
извршување насилство кон поединец или група лица
или оштетување на нивен имот, поради нивната
реална или претпоставена карактеристика, односно
припадност кон национална, етничка, верска, расна,
социјална или друга група1. Зборот „омраза“
честопати се заменува со изразот „пристрасност“
како негов синоним. Поимот пристрасност2 има
пошироко значење од омразата и подразбира однос
кон друг, заснован врз некој облик на предрасуда во
врска со неговите карактеристики како припадник
на одредена група.
1 акад. Владо Камбовски, д-р Мирјана Лазарова Трајковска, Правна анализа на концептот на
казненото дело на омраза и говорот на омраза, септември 2012, Скопје
2 Согласно со законите за казнените дела на омраза: Практичен водич на Канцеларијата за
демократски институции и правата на човекот (OSCE - Office for Democratic Institutions and
Human rights (ODIHR): Hate Crime Laws: A practical guide)

225

МЛАДИНСКИ ОБРАЗОВЕН ФОРУМ

Што е казнено дело од омраза?
Кога зборуваме за „казнено дело мотивирано од пристрасност“, односно „криминал
од омраза“, станува збор за вид, односно тип казнено дело кое не претставува
конкретно казнено дело предвидено во Кривичниот законик. Со казненото дело на
омраза може да се повреди телесниот интегритет, а може да се нанесе оштетување
на имотот и сл.
Кај криминалот од омраза задолжително постојат два елемента3:
1. Казнено дело и
2. Мотив заснован на пристрасност

Казнено
дело

+

Мотив заснован на
пристрасност

=

Криминал од
омраза

Согласно со првиот елемент, дали во конкретниот случај станува збор за криминал
од омраза зависи од тоа дали извршениот акт претставува казнено дело според
казненото право. Ако нема казнено дело, тогаш не постои ни криминал од омраза.
Согласно со вториот елемент, криминалот од омраза значи дека казненото дело е
извршено со конкретен мотив кој се нарекува „пристрасност“ и токму овој елемент
на мотив на пристрасност го прави криминалот од омраза различен од другите
казнени дела. Кај ова дело сторителот ја избрал целта на делото токму поради
одредена нејзина заштитена карактеристика4.

Што е тоа заштитена карактеристика?
Заштитена карактеристика е некоја суштинска особина на групата, како што е раса,
јазик, религија, етничка припадност, националност, сексуална ориентација или
каков било друг заеднички фактор кој го одредува идентитетот на индивидуата
како дел од групата.
3 Hate Crime Laws: A practical guide, OSCE/ODIHR 2009
4 Извор:Разбирање на криминалот од омраза, Издадено од страна на ОБСЕ, Канцеларија за
демократски институции и човекови права, 2012
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Сторителот на казненото дело на омраза не мора да ја мрази (конкретната) жртвата,
доволно е мотивот да се заснова на предрасуда. Тој ја избира жртвата поради
заштитената карактеристика, водејќи се од идејата „Не кој си, туку што/каков си“.

Порака
што ја
испраќаат
институциите
на системот

vs.

Порака
што се
испраќа со
казненото
дело

Казнените дела на омраза се разликуваат од останатите казнени дела поради тоа
што претставуваат т.н. „message crimes“ и со нив се упатува порака до припадниците
на определена група на којашто припаѓа и жртвата, порака дека тие се несакани
и дека и нив може да ги очекуваат исти или слични напади. Поради оваа причина
мора да се напомене дека од голема важност е и пораката која ја испраќаат
институциите на системот во случаи кога постои казнено дело од омраза. Нивното
(не)постапување, потенцирањето на тежината на овие казнени дела, посебниот
казненоправен третман и нивното казнување имаат важна улога во целиот процес
на борба против овој криминал.

Дали знаевте дека...
Европскиот суд за човекови права во случајот Ангелова и Илиев против Бугарија
сметал дека Бугарија не ги исполнила своите обврски и дека е „целосно неприфатливо“
што и покрај целосната свесност за расистичките мотиви на сторителите, случајот
не бил веднаш изведен пред суд. Во 1996 година господинот Ангел Илиев починал
откако бил претепан и избоден со нож од група тинејџери. Напаѓачите биле уапсени
во рок од неколку часа, тие признале дека барале некој Ром за да го нападнат и
ја изразиле својата омраза против Ромите и останатите малцинства. Против пет
лица од напаѓачите било поднесено обвинение за „особено цинично и безобразно
хулиганство“, но во рок од 9 години не биле преземени никакви дејства за да се
изведат сторителите пред лицето на правдата.
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Како всушност да разликуваме казнено дело од казнено дело
мотивирано од омраза/пристрасност?
Постојат неколку показатели на дела кои се мотивирани од пристрасност - тоа се
одредени околности или пак објективни факти, поединечно или во врска со други
факти и околности кои укажуваат на тоа дека дејствата на сторителот во конкретниот
случај биле мотивирани во целост или делумно од каква била форма на пристрасност:

Перцепција на жртвата/сведокот
Кога станува збор за набљудување на овој показател се поставува прашањето дали
жртвата или сведоците сметаат дека извршеното кривично дело било мотивирано од
пристрасност? Исто така, се поставува прашањето дали жртвата била вклучена во
активности за промовирање на неговата/нејзината група кога се случил инцидентот?

Коментари, писмени изјави, гестови, цртежи, ознаки, симболи и графити
Сторителите на криминал од омраза често ги изразуваат своите предрасуди пред, за
време или по извршување на делото. Клучниот доказ во најголем дел од криминалот
од омраза се состои од зборови или симболи кои ги користат самите сторители.

Пример:
Лица со спреј испишале графити со верски и етнички навреди на верските објекти
и ги сквернавеле гробиштата во соседното село во кое жителите се припадници на
друга вероисповед. Верските објекти биле видливо оштетени.
За време на физички напад врз едно лице, напаѓачите извикувале расистички
навреди.

Разлики помеѓу сторителот и жртвата на етничка, религиозна или
културна основа
Дали осомничениот и жртвата се разликуваат во однос на нивното расно, религиозно
или етничко/национално потекло или нивната сексуална ориентација? Дали постои
историја на нетрпеливост помеѓу групата на жртвата и таа на осомничениот? Дали
жртвата е член на група која е значително помалобројна од членовите на друга
група во областа каде што се случил инцидентот?
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Пример:
Додека се возеле со автобус на училиште, група средношколци етнички навредувала
и физички нападнала друга група средношколци затоа што се од друга етничка група.

Вклученост на организирани групи кои шират омраза или нивни
членови
Иако не секој криминал од омраза се врши од страна на организирани групи,
членовите или поддржувачите на такви групи се често вклучени во извршувањето на
таквите дела. Дали на местото на настанот биле оставени предмети кои укажуваат
дека казненото дело било извршено од страна на паравоена или екстремистичка
националистичка организација? Дали постојат докази дека таквата група е активна
во соседството (пример, постери, графити или летоци)? Дали однесувањето на
сторителот е поврзано со членство во организација која шири омраза, како на
пример користење нацистички поздрав? Дали сторителот носел облека или имал
тетоважи или други ознаки поврзани со конкретна екстремистичка или група која
шири омраза? Дали група која шири омраза неодамна упатувала јавни закани кон
конкретна група?

Локација или време
Се поставува прашањето дали инцидентот се случил на датум кој е од посебно
значење (пример, верски или национален празник)? Дали инцидентот се случил
во текот на одреден период од денот, кога другите членови поврзани со групата
на жртвата ја посетуваат областа каде што се случил инцидентот (пример, за
време на молитви итн.)? Дали жртвата се наоѓала во или во близина на област
или место вообичаено поврзани со или посетувани од одредена група (пример,
општински центар или џамија, црква или друг храм)? Дали инцидентот се случил
набрзо по промена поврзана со присуство на одредено малцинство во областа
(пример, доселување на првото малцинско семејство во областа, отворање центар
за бегалци итн.).

Трендови/фреквенција на претходни казнени дела или инциденти
Дали се забележани слични инциденти во истата област против истата група? Дали
во последно време инцидентите против истата група ескалирале од поумерено
вознемирување и некриминални активности до посериозно криминално однесување
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како вандализам или напад? Дали е забележан претходен инцидент кој би можел
да биде причина за реакција на одмазда против група којашто е мета на напад?
Дали жртвата или заедницата претходно биле предмет на закани или други форми
на заплашување во форма на телефонски повици или пошта?

Природа на насилството
Бидејќи криминалот од омраза најчесто претставува казнени дела кои имаат за цел да
испратат порака, степенот на насилство, штета и бруталност најчесто е сериозен. Дали
инцидентот вклучувал непредизвикано или екстремно насилство или понижувачко
однесување? Дали инцидентот се извршил јавно и со цел да биде истакнат јавно, како
што се снимки и објави на интернет? Дали насилството вклучувало повредување со
испишување на расистички симболи или дали оштетувањето на имотот вклучувало
симболи чија цел е да извалкаат и да сквернават?

Отсуство на други мотиви
Тргнувајќи од тезата дека за да постои нешто, тоа мора од нешто да настане,
потребно е докрај добро да се испитаат околностите на случајот бидејќи сепак
мора да постои нешто што го мотивирало сторителот да го стори таквото дело.

Проблем 1
Едно училиште е запалено. На почетокот полицијата заклучува дека станува збор
за подметнат пожар. Мнозинството од учениците кои учат во ова училиште се Роми
и инспекторите откриваат дека постојат инциденти кои претходеле, како графити
испишани на училиштето со слогани против Ромите како „Роми, одете си“.
Сторителите се фатени и признале дека се одговорни за пожарот и за графитите.
Тие признале дека биле мотивирани од желбата да „ја исчистат“ нивната средина
од „туѓинци“.
Основното казнено дело е „општа опасност со подметнување на пожар“. Но мотивот
на пристрасност врз заштитна карактеристика „раса“ или „етничка припадност“ го
прави ова казнено дело на омраза.
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Зошто е потребно криминалот од омраза да се третира различно од
другите видови криминал?
Криминалот претставува голем проблем за заедницата, па оттука и криминалот од омраза
ја загрозува сигурноста во заедницата и ги повредува и загрозува основните човекови
слободи и права и неговите последици се подалекусежни.
Со казнено дело се повредува конкретно право кое е објект на напад на поединечните
дела како што се: убиство, телесна повреда, силување итн.
Со казнено дело на омраза покрај конкретното право кое е објект на напад се повредува
еднаквоста на слободите и правата кои претставуваат темелна вредност на
уставниот поредок.
Криминалот од омраза треба да се третира поинаку од другите видови криминал
поради тоа што:
Постои тенденција за пораст на криминалот од омраза
Со оглед на тоа што сторителите сметаат дека дејствуваат во името на нивната
заедница, тие чувствуваат дека нивните дела се морално оправдани. Доколку
таа заедница делотворно не ги казни делата на криминал од омраза и не се
дистанцира од нив, сторителите и останатите потенцијални сторители се охрабруваат
да продолжат со нивните дејства и бројот на дела на криминал од омраза ќе расте.
Постои тенденција криминалот од омраза да ескалира
Сторителите кои прво почнуваат со извршување на помали прекршоци, честопати
продолжуваат со извршување на сè понасилни акти, доколку не се фатат и запрат.
Затоа, дури и помалите прекршоци извршени со мотив заснован на предрасуди се
опасни и бараат одлучен одговор.
Постои тенденција криминалот на омраза да создаде магичен круг
на противреакции
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Доколку жртвите и нивните заедници не се чувствуваат безбедни и заштитени од
државните власти, многу е веројатно дека ќе преземат одмазднички дејства против
припадниците на заедницата обвинета дека ги нападнала. Ова може да доведе
до натамошни напади, создавајќи магичен круг на насилство кој води до сериозни
општествени нарушувања. Ова е евидентна појава особено во земјите со историја
на етнички конфликти.

Домашната законодавна рамка во однос на криминалот од омраза
Кривичниот законик содржи одредба која предвидува изрекување на построга казна
за секое кривично дело кое е извршено со мотив заснован на предрасуди. Ова значи
дека осудените за кривични дела кои вклучуваат, на пример, телесна повреда или
оштетување на имот, можат да добијат зголемени казни од судијата ако е пресудено
дека се извршени поради мотивот заснован на предрасуди. Согласно со Законот за
изменување и дополнување на Кривичниот законик објавен во Службен весник на
РМ бр. 27 од 5.2.2014 година, во членот 39, ставот (5) се менува и гласи:

„При одмерување на казната судот посебно ќе има предвид дали кривичното
дело е сторено против лице или група лица или имот, непосредно или посредно,
поради нивната припадност на одреден пол, раса, боја на кожа, род, припадност на
маргинализирана група, етничка припадност, јазик, државјанство, социјално потекло,
религија или верско уверување, други видови уверувања, образование, политичка
припадност, личен или општествен статус, ментална или телесна попреченост,
возраст, семејна или брачна состојба, имотен статус, здравствена состојба, или на
која било друга основа предвидена со закон или ратификуван меѓународен договор.“
Со тоа во Кривичниот законик беше проширена листата на заштитени карактеристики
кои судот ќе ги има предвид при одмерување на казната.
Исто така, има и посебна одредба која забранува однесување со кое се поттикнува
национална, расна или верска омраза, несогласување или нетолеранција5.
Повеќе за криминалот од омраза6
http://tandis.odihr.pl/

5 Кривичен законик, член 319.
6 Во рамки на поддршката на Мисијата на ОБСЕ во Скопје на Хелсиншкиот комитет за човекови
права на Република Македонија, креиран e интернет-портал за пријавување, регистрирање и
набљудување на.случаи на криминал од омраза. Линкот е http://www.zlostorstvaodomraza.com/
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4.3. Поим на кривичната постапка и на
казненото процесно право
Кривичната постапка претставува збир од процесни дејствија кои ги
преземаат процесните субјекти во случај на основано сомнение дека
конкретно лице сторило определено кривично дело.

Кривичната постапка е сложен и динамичен процес кој е утврден со посебен закон
(Законот за кривична постапка, во понатамошниот текст: ЗКП).

Дали има
околности кои
ја исклучуваат
кривичната
одговорност?

Дали
има сведоци
кои може да
дадат изјави со
кои се расветлува
настанот?

Кои
средства се
употребени?

Дали има
соизвршители,
поттикнувачи,
помагачи?

Дали
постојат
докази?

Дали
навистина
станува збор
за сторено
кривично
дело?

Сомнението
дека е
извршено кривично
дело е основ за
преземање бројни
активности

Кои се
мотивите за
сторување на
делото?

Како
се одиграл
криминалниот
настан?

За кое
кривично
дело се
работи?

Кој е
неговиот
сторител?
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Кога започнува кривичната постапка?
Кривичната постапка започнува со откривањето на кривичното дело и првичните
проверки на полицијата и другите државни органи со слични овластувања.
Осврнувајќи се врз одделните стадиуми на постапување, важно е да се напомене
дека главните новини вградени во текстот на процесниот закон посебно доаѓаат
до израз во делот на одредбите со кои е регулирана претходната постапка.
Целта на претходната постапка е да се соберат докази за веројатноста на казненото
дело и на неговиот сторител, за да може да се одлучи дали ќе му се суди или
постапката против него ќе биде запрена. До таква одлука органите на прогонот
доаѓаат постепено спроведувајќи претходна постапка преку неколку фази.
Согласно со постоечкиот систем, претходната постапка ги опфаќа предистражната
постапка и истрагата.
Претходна постапкa

Предистражна постапка

Истрага

1. Предистражна постапка
Во оваа фаза на постапување, казненото дело сè уште не е целосно одредено,
а тоа важи и за сторителот. Законот ги наведува поводите за започнување на
постапката, а пропишува и должност сите државни органи, јавни претпријатија и
установи да пријават кривични дела за кои се гони по службена должност, а за кои
се известени или ќе дознаат на некој друг начин, односно дека секој е должен да
пријави кривично дело за кое се гони по службена должност.

Секој е должен да пријави кривично дело за кое се гони по службена
должност.
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Кривичната пријава се поднесува до надлежниот јавен обвинител на кој било начин:
писмено, усно, електронски, по телефон итн.
Мошне значаен елемент на предистражната постапка се полициските извиди (првични
проверки на полицијата и другите државни органи со слични овластувања) кои се
прецизно регулирани во рамки на ова поглавје. Со предистражната постапка
раководи јавниот обвинител, а полицијата е должна да дејствува по неговите
наредби и насоки. Улогата на полицијата, меѓутоа, во оваа рана фаза на постапување
е мошне активна. Врз неа паѓа главниот товар на откривање и пријавување кривични
дела и на нивните сторители.

Овластувања на полицијата
Заради остварување на главната цел и поставените задачи, полицијата може:
•
•

•
•
•
•

•

да бара потребни известувања од граѓани;
да сопре, легитимира и да изврши потребен преглед на лица, превозни
средства и багаж ако постојат основи на сомневање дека кај нив ќе
се пронајдат траги на кривичното дело или предмети што можат да
послужат како доказ. Времето на нивното задржување не може да биде
подолго од шест часа. Полицијата може да употреби сила во разумна
мера само како крајно средство ако тоа е нужно за да се изврши преглед
на лицето, превозното средство или багажот;
да пренасочи или ограничи движење на лица и превозни средства на
определен простор за нужно потребно време, но не повеќе од шест часа;
да преземе потребни мерки заради утврдување на идентитетот на
лицата и на предметите;
да спроведе потрага, да распише распис по лицето и објава по имотот
и имотната корист или по предметите по кои се трага;
во присуство на службено или одговорно лице да изврши преглед на
определени објекти и простории на државни органи, институции што
вршат јавни овластувања и други правни лица и да оствари увид во
нивната документација, и
да преземе други потребни мерки и дејствија предвидени со закон
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Проблем 1
Во полициската станица лицето К.А. поднело кривична пријава за кривичното дело
убиство на лицето Ј.З. и заедно со кривичната пријава приложило докази од кои јасно
произлегува дека сторител на кривичното дело е лицето П.П. Лицето Ј.З. е малолетно.
Сторителот најнапред го силувал, а потоа го убил на брутален начин. Полицијата ја
доставила кривичната пријава до надлежниот јавен обвинител и за кратко време
успеала да го пронајде лицето П.П. Полицаецот го лишил од слобода лицето П.П.
без притоа да го информира зошто го прави тоа и го одвел во полициската станица.

Прашања за дискусија:
1. Дали полицаецот постапил правилно? Објасни!
2. Кои права му стојат на располагање на осомниченото лице во конкретниов
случај?
За успешно утврдување на идентитетот на лицата, правосудната полиција може да
го фотографира осомничениот, да земе отпечаток од папиларните линии од прстите
и дланките и да земе биолошки материјал за ДНК. Кога се работи за осомничено
лице чиј идентитет ѝ е познат на полицијата и кој ѝ е достапен, може да се применат
следниве методи на препознавање од страна на сведоци:
•
•
•
•

со смотра
со групна идентификација
со видеофилм
со соочување

Спроведувањето на овие видови на препознавање се врши во присуство на јавен
обвинител (чл. 278 ст. 1 и 2). Правосудната полиција, исто така, може да повикува
граѓани заради собирање на известувања за кривичното дело и сторителот или за
други важни околности што се однесуваат на кривичното дело. Повиканиот граѓанин
не може да се испитува во својство на обвинет, сведок или вештак. Врз основа на
собраните сознанија, полицијата составува кривична пријава во која ги наведува
и доказите што ги дознала и ги доставува до надлежниот јавен обвинител. Со
пријавата се доставуваат:
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•
•
•
•
•
•

предмети
скици
фотографии
списи за преземени дејствија
службени белешки
изјави и друг материјал што може да биде корисен за успешно водење на
постапката.

Ако правосудната полиција дополнително дознае за нови околности, докази или траги
од кривичното дело, должна е да собере потребни известувања и за тоа веднаш да
го извести јавниот обвинител. Јавниот обвинител има рок од 3 месеци од денот
на приемот да одлучи за кривичната пријава, во спротивно, по истекот на овој рок
должен е во писмена форма да го извести подносителот на кривичната пријава и
повисокиот јавен обвинител, изнесувајќи ги воедно и причините за неодлучување
по кривичната пријава.
Во оваа фаза од постапката, јавниот обвинител решава дали ќе ја отфрли пријавата,
или пак ќе побара спроведување истрага. Така, тој носи решение за отфрлање на
кривичната пријава доколку:
•
•
•
•
•

пријавеното кривично дело не е дело за кое се гони по службена должност;
ако настапила застареност;
ако делото е опфатено со акт на амнестија или помилување;
ако постојат други околности кои го исклучуваат гонењето, или
ако не постои основано сомневање дека пријавениот го сторил кривичното дело.

Проблем 2
Откако била поднесена кривична пријава против лицето А.А. за кривично дело
трговија со луѓе, јавниот обвинител утврдил дека кривичното дело е всушност
делото за кое треба да се води кривична постапка, бидејќи постоеле јасни докази и
биле исполнети сите услови за започнување на постапката. Притоа, во полициската
станица тројца сведоци дале изјава дека сторителот навистина го сторил делото
и доставиле докази против него. Откако обвинителот одлучил да поведе кривична
постапка, доказите и изворите биле прикажани на телевизиските медиуми кои
ги покриваат ваквите случаи, со цел да се увидат резултатите од работењето на
полицијата.
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Прашања за дискусија:
1. Дали јавниот обвинител требало да поведе кривична постапка за делото?
2. Дали јавниот обвинител и полицијата смеат да објавуваат податоци од
предистражната постапка?
3. Кои права на обвинетиот се повредени во овој случај?
Сите дејствија преземени во предистражната постапка од страна на јавниот обвинител
и полицијата се сметаат за тајна. Лицето коешто смета дека со преземање на некое
од дејствијата во предистражната постапка му е повредено одредено право, може
во рок од 8 дена од дознавањето за преземеното дејствие да поднесе жалба до
судијата на претходната постапка, кој е должен со решение да одлучи за законитоста
на дејствието или мерката, со што лицето не се ограничува во правото да поднесе
кривична пријава и во правото својата правна заштита да ја остварува на друг начин.

Пријавување на
кривично дело

Полиција

Јавен обвинител

• прибира докази
го известува
надлежниот јавен
обвинител
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• постапува по
наредбите и
насоките на Ј.О.
• го бара
осомничениот и
се грижи да не
побегне

• проверува дали
навистина постои
кривично дело
• и дава насока
на полицијата
за водење на
предистражната
постапка
• бара докази
и прибира
известувања од
лица
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Согласно со чл. 19 ст. 1 од ЗКП, кривичната постапка започнува со издавање на наредба
за спроведување истражна постапка, или со првото преземено истражно дејствие пред
да биде издадена наредба за спроведување истражна постапка, со определување
на главната расправа по обвинителен предлог или приватна тужба, со предлог за
издавање казнен налог или со предлог за определување мерка на безбедност.

Проблем 3
Разгледајте ги следниве ситуации:
1. Димитар лажно ја пријавил Бојана дека сторила кривично дело измама во
службата иако знае дека не е сторител.
2. Службено лице во државен орган свесно пропушта да пријави кривично дело
за кое дознало во вршење на својата должност.
3. Орхан знаел дека неговиот сосед подготвува извршување на кривично дело
убиство во времето кога сѐ уште било можно да се спречи неговото извршување,
но не го пријавил.

Прашања за дискусија:
1. Дали лажното пријавување на кривично дело претставува кривично дело?
2. Дали непријавувањето на подготвување на кривично дело е казниво?
3. Дали постои обврска за пријавување на кривично дело?

Тој што знае дека се подготвува извршување на кривично дело за кое според
законот може да се изрече казна затвор од пет години или потешка казна, па
во времето кога сè уште било во обид или извршено, ќе се казни со парична
казна или со затвор до една година.

Тој што ќе пријави друг дека сторил кривично дело за кое гонењето се презема
по службена должност, а знае дека не е сторител, ќе се казни со затвор од
три месеци до три години.

Службено лице кое свесно пропуштило да пријави кривично дело за кое дознало во
вршењето на својата должност, ако за тоа дело според законот може да се изрече
казна затвор од пет години или потешка казна, а делото се гони по службена
должност, ќе се казни со парична казна или со затвор од една до три години.
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Притвор – поим, основи и траење на притворот
Притворот претставува најтешка мерка за обезбедување присуство на обвинетиот
за непречено водење на казнената постапка само во оние случаи кога интересите
на кривичната постапка не може да се заштитат со некоја друга поблага мерка.
За одредување на притворот потребно е да постои основано сомневање дека едно
лице извршило кривично дело. Освен постоењето на овој услов, мора да постои и
една од следните причини наведени во законот:
•
•

•

•

ако лицето се крие, ако не може да се утврди неговиот идентитет или ако
постојат други околности што укажуваат на опасност од бегство;
ако постои основан страв дека ќе ги сокрие, фалсификува или уништи
трагите на кривичното дело или ако особени околности укажуваат дека ќе
ја попречува постапката со влијание врз сведоците, вештаците, соучесниците
или прикривачите;
ако особени околности го оправдуваат стравот дека ќе го повтори кривичното
дело, или ќе го доврши обиденото кривично дело или дека ќе изврши кривично
дело со кое се заканува, или
ако уредно повиканиот обвинет очигледно избегнува да дојде на главната
расправа, или ако судот направил два обида уредно да го повика обвинетиот,
а сите околности укажуваат дека тој, очигледно, избегнува да ја прими
поканата.			

Надлежен орган за определување притвор во претходната постапка е судот.
Притворот се определува врз основа на писмен и образложен предлог на овластен
тужител и само врз основите што тој ги навел во предлогот.

2. Истрага
Истрагата е првиот стадиум на редовната кривична постапка и се поведува против
определено лице кога постои основано сомневање дека тоа сторило кривично
дело за кое се гони по службена должност или по предлог. Основна или главна
цел на истрагата е собирање докази и податоци што се потребни за да може
јавниот обвинител да се одлучи дали ќе поднесе обвинение или ќе се откаже од
кривичното гонење, како и да се изведат доказите за кои постои опасност дека не
ќе можат да се изведат на главната расправа или дека нивното изведување би било
сврзано со одредени тешкотии. Истражната постапка ја спроведува надлежниот
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јавен обвинител, при што на располагање ја има правосудната полиција. Изворите
од кои јавниот обвинител дознава дека е извршено или имало обид за кривично
дело за кое се гони по службена должност, било посредно преку изјави на други
лица, било непосредно со свое запазување, се нарекуваат поводи за поведување
кривична постапка, и тие се:
•
•
•

пријава,
непосредно забележување на јавниот обвинител,
глас и ноторност.

3. Обвинение
По завршување на истражната постапка кога јавниот обвинител ќе утврди дека
постојат доволно докази од кои може да очекува донесување осудителна пресуда,
го подготвува и поднесува обвинителниот акт до надлежниот суд.

Елементи на обвинителниот акт:
1. Име и презиме на осомничениот со лични податоци и со податоци
за тоа дали и од кога се наоѓа во притвор или се наоѓа на слобода;
2. Опис на кривичното дело, времето, местото и начинот на
извршувањето на истото, предметот на кој е извршено кривичното
дело и средството со кое е извршено кривичното дело, како и
останатите околности потребни за прецизно определување на
кривичното дело;
3. Законски назив на кривичното дело со наведување на одредбите
од Кривичниот законик што треба да се применат на предлог од
тужителот;
4. Означување на судот пред кој ќе се одржи главната расправа и
5. Доказите врз кои се темели обвинителниот акт.
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4.4. Право на фер и правично судење
Секое современо општество коешто се стреми кон постигнување и доследно
почитување на основните демократски вредности, мора да посвети особено внимание
на правото на фер и правично судење кое се смета за едно од основните
и најзначајните начела на казнената, но и на секоја судска постапка, воопшто.
Монополот на државна присилба подразбира еднаква и правична примена кон
сите граѓани.
Правото на правично судење е едно од основните начела врз кои се темели и
домашното казнено-процесно законодавство. Тоа е уредено во чл.5 ст. 1 од Законот
за кривична постапка (ЗКП), кој ја содржи следната формулација: „Лицето обвинето за
кривично дело има право на правично и јавно судење пред независен и непристрасен
суд да може во контрадикторна постапка да ги оспорува обвиненијата против него
и да предлага и изведува докази во своја одбрана“.

Проблем 1
Разгледајте ги внимателно наведените ситуации. Дали сметате дека е повредно
правото на фер и правично судење? Образложете!
1. Ашар е обвинет во кривичната постапка. Не му било дозволено да го даде
исказот на турски јазик како негов мајчин јазик со објаснување дека немало
време да се обезбеди преведувач во постапката.
2. Со правосилна судска пресуда од 15.5.2000 година обвинетиот Петар е
ослободен од обвинение дека сторил кривично дело „Измама“. Во 2014 година
повторно се води постапка за истото дело и Петар се прогласува за виновен.
3. На обвинетата Маја не ѝ бил дозволен увид во сите списи (докази, факти) по
предметот што се води против неа и поради тоа не можела да ја подготви
својата одбрана.
4. Лицето Н.Н било држено во полициска станица повеќе од 4 дена без да му
бидат соопштени причините за неговото задржување и не му било дозволено
да даде исказ во своја одбрана.
5. На Влора не ѝ било дозволена жалба до повисок суд против одлуката со која
е прогласена за виновна за сторено кривично дело „проневера во службата“.
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Што всушност, се подразбира под поимот фер и правично судење?
Генерално, правичната и фер постапка подразбира:
•
•
•
•
•

•
•

еднаквост или забрана на дискриминација меѓу странките во казнената
постапка;
право на лицето за разумно, навремено известување за обвинението против
него и право да биде сослушано во своја одбрана;
утврдување на вината на извршителот на кривичното дело;
водење на казнената постапка од страна на самостојна и независна државна
судска власт;
право на одбрана со отстранување на нееднаквоста помеѓу обвинетиот и
државната власт, односно право на целосен увид во сите факти, докази и
документи од обвинението, како и оставање доволно време да ја подготви
својата одбрана,
право на жалба пред повисок суд,
забрана за повторно судење за исто дело.

Правото на фер и правично судење се однесува на постапката во целина, а не само
на одделни нејзини делови, односно стадиуми, што значи дека ја опфаќа и постапката
надвор од судницата, односно од самото започнување на кривичната постапка.

Постојат
два типа
критериуми врз
кои се базира
правичноста на
постапката:
општи
критериуми
кои се
однесуваат на
секоја судска
постапка

посебни
критериуми
кои се однесуваат
на казнената
постапка
конкретно
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Општите елементи кои се заеднички за
секоја судска постапка се следниве:

1. Право на странките
да присуствуваат на
дејствијата во постапката
и да бидат сослушани пред
донесување на одлуката.
Судот мора да ѝ даде
можност на секоја странка
да се изјасни за наводите
и барањата на процесниот
противник (примена на
контрадикторноста).

2. Право на странката во
постапката да ги презема
сите дејствија кои може
да ги презема нејзиниот
процесен противник
(„еднаквост на оружјето“).
Судските одлуки не смеат да се
засноваат врз незаконити докази.
Доказите прибавени на незаконит
начин или со кршење на слободите и
правата утврдени со Уставот, законот
и ратификуваните меѓународни
договори, како и доказите произлезени
од нив, не можат да се користат и врз
нив не може да се заснова судската
одлука (чл. 12 од ЗКП).

3. Судските одлуки мораат да
бидат образложени.
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Во принцип, самиот суд не е должен да
им дава поуки и сугестии на странките
за да ја поттикнува нивната активност
во казнената постапка. Членот 14
од Законот за кривичната постапка,
меѓутоа, го задолжува судот да го поучи
обвинетиот и секое друго лице кое
учествува во постапката за правата што
му припаѓаат согласно со законот, како
и за последиците од пропуштањето на
дејствoто, ако тоа од незнаење би можело
да пропушти некое дејствo во постапката
или поради тоа не ги користи своите
права (поука за правата на неука странка).
Еднаквоста во оваа смисла не значи и
некаква апсолутна еднаквост во правата
и овластувањата на странките, туку
повеќе претставува балансирање на
можностите на странките во постапката.
Секоја од странките во постапката
мора да има можност да го презентира
своето гледање на случајот, како во
однос на фактите, така и во однос на
правните прашања. Покрај ова, секоја
од странките мора да има можност и
да коментира, односно да ги оспорува
аргументите и доказите на противникот.
Оттука, судот е должен со еднакво
внимание да ги испитува фактите што го
товарат обвинетиот, а така и оние што
му одат во корист.
Образложението на судската одлука
треба да им овозможи на странките
критичка анализа на одлуката и
евентуално побивање со правните
лекови. Секоја пресуда задолжително
содржи образложение во кое јасно и
недвосмислено се укажува на фактите,
легислативата и доказите кои довеле до
таква пресуда.
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Посебните елементи на поимот ,,правична постапка“ на чие постоење
инсистира и ЕКЧП и се залага за нивно почитување се следниве:
Претпоставката
на невиност
(презумпција на
невиноста).
Секое лице обвинето
за кривично дело ќе
се смета за невино сѐ
додека неговата вина
не биде утврдена со
правосилна судска
одлука (чл. 13, ст. 1 од
Уставот на РМ, како и чл.
2 ст. 1 од ЗКП и чл. 6 ст. 2
од ЕКЧП).

Презумпцијата на невиност содржи две
правила:
1. за товарот на докажувањето, согласно со кое
обвинетиот, во принцип, не е правно должен да ја
изнесува својата одбрана, ниту да ја докажува. Товарот
на докажувањето паѓа на тужителот и на судот. Судиите
не смеат да го започнат судењето со предубедување
дека обвинетиот го извршил делото, и
2. за распределбата на ризикот на недокажаноста на
фактите на кривичното дело и вината; судот е обврзан
да донесе ослободителна пресуда не само кога е
потполно уверен во невиноста на обвинетиот туку и
во случаите кога нема да биде потполно убеден во
неговата вина.
• право да биде навремено и детално информиран, на јазик
што го разбира, за делата за кои се товари и за доказите
против него;
• да има доволно време и можности за подготвување на
својата одбрана, а особено да има увид во списите и
да биде запознаен со доказите против него и во негова
корист, како и да комуницира со бранител по сопствен
избор;

Листата
минимални права
на обвинетиот
(минимални гаранции за
одбраната) ја сочинуваат
следните:

• да биде суден во негово присуство и да се брани лично
или со помош на бранител по сопствен избор, а доколку
нема средства да плати бранител, да добие бесплатен
бранител кога тоа го бараат интересите на правдата;
• да ја изнесе својата одбрана;
• да не биде присилен да даде исказ против себе или
своите блиски или да признае вина;
• да има можност да се изјасни за фактите и доказите што
го товарат и да ги изнесе сите факти и докази што му
одат во прилог;
• самиот или преку бранител да ги испита сведоците против
него, како и да му се обезбеди присуство и испитување
на сведоците во негова корист под исти услови, како и
сведоците против него, и
• во текот на главната расправа да се советува со својот
бранител, но не може да се договара како ќе одговори на
прашањето.
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Еден од базичните елементи на правото на правично судење претставува
судењето во разумен рок.

Судот е должен постапката да ја спроведе без оддолжување и да ја оневозможи
секоја злоупотреба на правата што им припаѓаат на лицата кои учествуваат во
постапката. ЗКП предвидува високи парични казни за физичките и за правните
лица кои ќе ги злоупотребат правата што им припаѓаат во постапката. Исто така,
траењето на притворот и другите ограничувања на личната слобода мора да бидат
сведени на најкратко (и нужно!) времетраење.
На крај, доколку лицето смета дека постапката која е спроведена не е фер и правична,
може да поднесе апликација пред судот во Стразбур, Европскиот суд за човекови
права повикувајќи се на Европската конвенција за човекови права.

Проблем 2
Прашања за размислување:
1. Откако е приведено лицето Н.Н., за време на испитувањето не било поучено
за правото на бранител, ниту, пак, му било обезбедено присуство на бранител
за време на испрашувањето. Дали надлежните власти постапиле правилно?
2. На странски државјанин, обвинет за криумчарење, не му било обезбедено
право на толкувач за време на постапката, поради што не бил соодветно
запознаен со делото за кое се товари. Дали, во случајов, постои повреда
на неговите права?
3. Лице кое е лишено од слобода, пред да биде изведено на распит, било
задржано три дена без да знае каде и без да биде соодветно запознаено
со причините за лишување од слобода. Потоа е изведено пред судијата на
претходната постапка за да му се одреди притвор. Дали постои повреда на
неговите права?
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4.5. Постапка пред кривичен суд
Главниот престрес, кој со новиот ЗКП донесен во 2010 година и чија примена
започна на 1 декември, 2013 година, се преименува во главна расправа, претставува
централен стадиум на кривичната постапка. Во оваа фаза, на контрадикторен начин
и преку активности на странките, непосредно се изведуваат доказите. Ова, впрочем,
значи дека товарот на докажување паѓа на странките во постапката, односно кои
докази тие ќе ги приложат, како ќе ги побијат доказите на спротивната странка
и со тоа доаѓа до напуштање на обврската судот да ја утврдува материјалната
вистина и да собира докази по службена должност. Сите докази кои биле собрани во
претходната постапка, како и новите докази на странките, за првпат се изложуваат
на главната расправа и тоа непосредно: ако е записник – се чита, ако е сведок –
се испитува, ако е вештачење – се повикува вештакот да го даде својот исказ и сл.

4.5.1. Субјекти и странки на кривичната постапка
Субјектите на кривичната постапка треба да се разликуваат од странките на
постапката. Субјекти на КП се: судот, овластениот тужител и обвинетиот, додека,
пак, странки се само овластениот тужител и обвинетиот.
1. Обвинителство. Во текот на главната расправа, обврска на обвинителството
е да ја докаже вината, што значи дека товарот на докажување паѓа на оваа
странка. Јавниот обвинител треба да пронајде, да предложи и да изведе докази
со кои се докажува вината на обвинетиот надвор од секакво разумно сомнение.
Како овластен тужител во КП може да се јави: јавниот обвинител и приватниот
тужител. Единствен овластен тужител во редовната постапка, согласно со
новите законски решенија, е јавниот обвинител.
2. Одбрана. Одбраната во кривичната постапка ја врши обвинетиот како
странка во постапката која може да биде застапувана од бранител. Одбраната
мора да биде подготвена на начин што ќе може да ги оспорува тврдењата
на обвинителството, да ги дискредитира неговите сведоци во текот на
вкрстеното испитување, како и да пронаоѓа и предлага докази со кои ќе ја
поткрепи својата теза.
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3. Судот. Судот за првпат се запознава со случајот во текот на главната расправа.
Неговата улога наједноставно може да се прикаже преку следниве функции:
•
•
•

Контролна – се грижи за законско поднесување и изведување на
доказите и правилно водење на кривичната постапка
Раководна – раководи со кривичната постапка
Гарантна – се грижи за почитување на основните права и слободи на
странките како и на другите учесници во постапката.7

СУД

ОВЛАСТЕН
ТУЖИТЕЛ

ОБВИНЕТ

• СУБЈЕКТ НА КП - раководи со главната расправа и
ја донесува пресудата

• СУБЈЕКТ НА КП
• СТРАНКА НА КП - ја претставува страната на
обвинителството;
товарот на докажување на вината паѓа на оваа
странка

• СУБЈЕКТ НА КП
• СТРАНКА НА КП - ја претставува страната на
одбраната;
ги оспорува тврдењата на обвинителството

Од улогата на судот во текот на главната расправа, треба да се разликува судијата
на претходната постапка („судија на слободите“), којшто е надлежен да постапува во
една порана фаза, поточно во текот на претходната постапка, а неговите ингеренции
се ограничени на одлучување за слободите и правата на обвинетиот во случаите
пропишани со Уставот, Законот и ратификуваните меѓународни договори.
4. Учесници во кривичната постапка се сите погоренаведени лица, вклучително
и вештите лица, сведоци, записничар и други лица.

7 Проф. д-р Гордан Калајџиев и проф. д-р Гордана Лажетиќ-Бужаровска – ЗКП со стручен осврт
врз системот на казнената постапка воведен со ЗКП од 2010 год.
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4.5.2. Тек на главната расправа
Главната расправа е јавна и на неа можат да присуствуваат само полнолетни лица.
Можно е, сепак, судот, по службена должност или по предлог на странките или
оштетениот, да ја исклучи јавноста кога тоа го бараат следниве интереси:
•
•
•
•
•

чување на државна, воена, службена или важна деловна тајна;
чување на јавниот ред;
заштита на приватниот живот на обвинетиот, сведокот или оштетениот;
заштита на безбедноста на сведокот или на жртвата, и/или
заштита на интересите на малолетникот.

Проблем 1
На главната расправа, јавниот обвинител се обидува да докаже дека обвинетиот
С.К. на ден 16.5.2013 година во 16:00 часот извршил кривично дело разбојничка
кражба во маркетот „СУПЕРМАРКЕТ“. Бранителот во судницата се обидува да докаже
дека обвинетиот С.К. на истиот ден во времето на извршување на кривичното
дело бил надвор од градот. Судот внимателно ги слуша двете странки и треба да
донесе одлука.

Прашања за дискусија:
1.
2.
3.
4.

Каква е улогата на јавниот обвинител во текот на главната расправа?
Што треба да докаже бранителот во текот на главната расправа?
Каква улога има судот во текот на главната расправа?
Кој, според ваше наоѓање, има најтешка задача на главната расправа?
Образложете!

Воведни говори на странките
По утврдување кои лица се присутни на главната расправа и утврдување на
идентитетот на обвинетиот, главната расправа започнува со воведни говори на
странките, наместо читање на обвинителниот акт. Најнапред, воведен збор дава
овластениот тужител, а потоа обвинетиот, односно неговиот бранител. Бидејќи
товарот на докажување паѓа на страната на обвинителството, обвинетиот може
да одлучи да не ја искористи ваквата процесна можност, т.е. да не одржи воведен
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говор. Во своите воведни зборови, секоја од странките има можност накратко
да ја изнесе својата „теорија на случајот“, односно кои одлучувачки факти ќе
претставуваат предмет на докажување, потоа да ги образложат доказите кои ќе
ги изведат и тоа на убедлив начин, силно, логично и конзистентно, одредувајќи ги
едновремено и правните прашања за кои ќе се расправа, т.е спорните факти коишто
ќе се разјаснуваат за да се утврди фактичката состојба важна за донесување на
пресудата. Тужителот во воведните говори не смее да ги изнесува фактите за
поранешната осудуваност на обвинетиот. Странките во воведниот говор не може
да се изјаснуваат ниту за наводите и понудените докази на спротивната странка. Со
цел да спречи намерни одолговлекувања, претседателот на Советот може воведните
говори на странките да ги ограничи на определено време.
По воведниот говор следи правна поука на обвинетиот која се состои од преземање
на следниве дејствија:
•

•

•

Претседателот на Советот треба да се увери дека обвинетиот го разбрал
обвинението, а во случај да не разбрал за што е обвинет, накратко ја изнесува
содржината на обвинението на начин што е најразбирлив за него;
Ќе го поучи обвинетиот на правото да молчи или да даде свој исказ и ќе го
советува внимателно да го следи текот на главната расправа, укажувајќи му
едновремено на правото да изнесува докази во своја одбрана, да поставува
прашања на сообвинетите, сведоците и вештаците и да става забелешки во
поглед на нивните искази;
Ќе го повика обвинетиот да се произнесе во однос на сите кривични дела
на обвинението дали се чувствува виновен или не.

Новиот ЗКП предвидува можност за донесување на пресуда врз основа на
признание. Обвинетиот, имено, откако ќе биде поучен за своите права, независно
од природата и тежината на кривичното дело за кое се води постапката, може
доброволно да ја признае вината во однос на едно или повеќе кривични дела
од обвинението. По даденото признание за вината, судијата поединец, односно
претседателот на Советот е должен да испита дали признанието е доброволно,
дали обвинетиот е свесен за правните последици од признавањето на вината, за
последиците сврзани за имотно-правното побарување и трошоците на кривичната
постапка. Ако обвинетиот даде изјава за признавање на вината, во текот на
постапката можат да се изведуваат само оние докази кои се однесуваат на одлуката
за санкцијата, а не и оние по однос на вината на обвинетото лице.
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По преземање на овие процесни дејствија следи доказната постапка. Новиот ЗКП
(чл.382 ст.1) пропишува по кој редослед ќе се изведуваат доказите, и тоа:
1.
2.
3.
4.

Докази на обвинението и докази врзани со имотно-правното барање;
Докази на одбраната;
Докази на обвинението за побивање на доказите на одбраната (реплика);
Докази на одбраната како одговор на побивањето (дуплика).

Начини на испитување
Новите законски решенија предвидуваат можност за директно, вкрстено и
дополнително испитување. Директното испитување го врши странката која го
предложила сведокот (вештакот), додека вкрстено испитување е она кое го врши
спротивната страна. Директното испитување претставува приказна која има свој
почеток, средина и крај. На самиот почеток на сведокот му се поставуваат прашања
со цел да се запознае судот со тоа кој е сведокот, какво е неговото образование,
работно искуство и сл. Потоа вниманието на сведокот треба да се насочи кон
критичниот настан и му се поставуваат прашања со цел да објасни што се случило.
Прашањата во директното испитување се кратки и јасни и треба да му овозможат
на сведокот да раскаже што се случило.

Прoблем 2:
Лицето М.Л. се суди кривично дело тешка телесна повреда на лицето П.П. сторено
на ден 26.8.2013 година. Сосетката на лицето П.П. по име Мира Милошевска е
повикана како сведок на обвинението. Таа сведочи во корист на обвинителството
и тврди дека лицето М.Л. е сторител на кривичното дело. Директното испитување
на сведокот од страна на јавниот обвинител се одвива на следниов начин:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Јавниот обвинител: Koe e вашето име?
Сведокот: Мира Милошевска.
Jавниот обвинител: Колку години имате?
Сведокот: 58години.
Јавниот обвинител: Што работите?
Сведокот: Работам како педагог во средно училиште.
Јавниот обвинител: Да го насочам вашето внимание на ден 26.8.2013 година.
Каде бевте во 14:00 часот?
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Сведокот: Бев во својата куќа.
Јавниот обвинител: Ве молам опишете ја Вашата куќа.
Сведокот: Moјата куќа е стара градба, на два ката со голем двор.
Јавниот обвинител: Колку прозорци има?
Сведокот: На секој кат има по два прозорци кои гледаат кон улицата и два
странични.
Јавниот обвинител: Што правевте?
Сведокот: Гледав низ прозорецот.
Јавниот обвинител: Кој прозорец?
Сведокот: Прозорецот што гледа кон улицата.
Јавниот обвинител: Колку е далеку од Вас куќата на лицето П.П.?
Сведокот: На околу 15 метри.
Јавниот обвинител: Што видовте тој ден?
Сведокот: Видов човек на улицата што се приближи до мојот сосед и го
удираше со палка.
Јавниот обвинител: Како изгледаше човекот?
Сведокот: Висок, сигурно околу метар и 90, слаб и со црна коса.
Јавниот обвинител: Дали тој човек што го опишавте го гледате денес во
судницата?
Сведокот: Да, го гледам.
Јавниот обвинител: Ве молам покажете кој е тој?
Сведокот: Toa e човекот кој седи онаму (сведокот го посочува обвинетиот).

Вкрстено испитување
Целта кај вкрстеното испитување е да се оспори исказот на сведокот при директното
испитување и тој да се дискредитира. Оваа метода, исто така, бара детални
подготовки, чекор по чекор на поставување прашања, едно прашање – еден факт
итн. Единствено во текот на вкрстеното испитување СЕ дозволени прашања кои
НАВЕДУВААТ на одговор. За време на вкрстеното испитување сведокот не е пријател
на страната која испитува, тоа е сведок кој сведочи во корист на спротивната
страна. Прашањата се јасни, наведувачки и го сугерираат одговорот. Одговорите
во вкрстеното испрашување не се наративни како кај директното каде сведокот
раскажува, туку се кратки и на нив се одговара со да и со не.
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Проблем 3
Вкрстено испитување на истиот сведок од страна на одбраната:
1. Бранителот: Г-ѓа Мира, ајде да зборуваме за Вашиот вид. Вие носите очила,
така?
2. Сведокот: Да.
3. Бранителот: Toa e така бидејќи имате проблем со видот?
4. Сведокот: Да.
5. Бранителот: Дали се работи за проблем при гледање на далечина?
6. Сведокот: Да.
7. Бранителот: Некогаш се случува да не ги носите очилата?
8. Сведокот: Да.
9. Бранителот: Се случува понекогаш да не ги носите и кога сте дома, така?
10. Сведокот: Да.
11. Бранителот: На 26.8.2013 не ги носевте Вашите очила, така?
12. Сведокот: Да.
13. Бранителот: Рековте бевте дома дента на 26.8.2013 година во 14:00 часот?
14. Сведокот: Да.
15. Бранителот: Рековте дека Вашата куќа е стара?
16. Сведокот: Да.
17. Бранителот: Тоа значи дека и прозорците се стари?
18. Сведокот: Да.
19. Бранителот: Дали се замаглени?
20. Сведокот: Да.
21. Бранителот: Почитуван суде, дозволете сведокот да ги извади очилата и да
погледне во судницата. (Судот дозволува сведокот да ги извади очилата.)
22. Бранителот: Вие на местото на кое сте сега сте оддалечени 11 метри од
влезната врата во оваа судница. Да Ве замолам да ми кажете што точно
пишува на влезот над вратата во судницата (Знак на кој со големи букви
пишува СУДНИЦА бр. 14)
23. Дали гледате јасно?
24. Сведокот: Не.
25. Дали можете да кажете што пишува на таблата?
26. Сведокот: Не.
27. Ви благодарам, немам повеќе прашања.
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Прашања за дискусија:
1. Што настојува да докаже обвинителството преку сослушување на сведокот
Мира?
2. Што сака да постигне бранителот преку вкрстеното испитување на сведокот
Мира?
3. Дали според вас сведокот во случајов е дискредитиран од страна на
бранителот или не? Зошто?
Дополнителното испитување го врши повторно странката која го повикува сведокот
(вештакот), со тоа што прашањата кои се поставуваат при ова испитување се
ограничени на прашањата поставени во текот на испитувањето на спротивната
страна.
Споменативе начини на испитување се користат во доказната постапка при
испитување на сведокот, на вештото лице или на техничките советници.
Пред испитувањето сведокот дава заклетва со следнава содржина: „се колнам во
својата чест дека за сѐ што ќе бидам прашан ќе зборувам вистина и дека ништо
што сум видел и слушнал нема да премолчам“, а вештакот или техничкиот советник
ја полагаат следнава заклетва:„се колнам во својата чест дека вештачењето го
извршив совесно и според правилата на својата струка и сѐ што ќе изјавам во врска
со истото е точно“.		
Претседателот на советот ќе го контролира начинот и редоследот на испитување на
сведоците и изведувањето на доказите водејќи сметка за правичноста, ефикасноста
и економичноста на постапката. Тој ќе забрани прашања и одговор на прашање кое
е веќе поставено, ако го оцени како недопустливо или ирелевантно за предметот.
Судијата, односно претседателот на советот ќе одбие изведување на доказ за
кој смета дека е непотребен и без значење за предметот. Тој ќе забрани да се
постават прашања кои во себе содржат и прашање и одговор. Во текот на целата
доказна постапка претседателот на советот се грижи за дозволеноста на прашањата,
праведното сослушување и оправданоста на приговорите. За приговорите изнесени
усно на главна расправа во процесот на сослушување на сведоците, вештаците и
оштетениот, судијата одлучува веднаш. Судот со решение ќе го одбие предлогот за
изведување докази кое очигледно е насочен кон одолговлекување на постапката.
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Проблем 4
Разгледајте ги наведениве ситуации. Дали сметате дека одделните лица во
конкретните случаи можат да се јават во својство на сведок во постапката? Зошто?
1. Бојан е вработен во Министерството за одбрана. Повикан е како сведок во
постапката против вработено лице во Министерството кое извршило кривично
дело измама. На сведокот му се поставуваат прашања од неговиот делокруг
на работење што претставуваат државна тајна. Дали Бојан може да сведочи
во постапката?
2. Петар е сведок на убиство. Тој се плаши дека ако сведочи на суд неговата
и безбедноста на неговото семејство ќе биде доведена во прашање. Дали
Петар може да одбие да сведочи? Зошто?
3. Аднан боледува од трајна душевна болест – параноидна шизофренија. Тој
бил присутен во просторија кога се случило кривично дело кражба. Дали
Аднан може да се јави како сведок во постапката? Зошто?

Давањето лажен исказ претставува кривично дело. Сведок, вештак, преведувач
или толкувач кој пред суд, јавен обвинител, нотар, извршител, орган на управа или
друг орган кој донесува одлуки во со закон уредена постапка ќе даде лажен исказ,
ќе се казни со парична казна или со затвор до три години.

Кои лица се ослободени од
должноста за сведочење?
•
•

•

брачниот и вонбрачниот другар
на обвинетиот;
роднините на обвинетиот по крв
во права линија, роднините во
странична линија заклучно до
трет степен, како и роднините
по сватовство заклучно до втор
степен;
посвоеник и посвоител на
обвинетиот;

Како може да се заштити
сведокот?
•

Испитување под псевдоним;

•

Испитување со помош на
технички уреди за пренос на
слика и тон;

•

Испитување на посебно
ранливи жртви или сведоци
во присуство на стручни лица
(психолог, социјален работник
и сл.)
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Право на сведокот да не одговара на одредени прашања
Сведокот не е должен да одговара на одделни прашања ако е веројатно дека со
тоа би се изложил себеси или својот близок роднина на тежок срам, значителна
материјална штета или кривично гонење.

Кои лица не можат да бидат сведоци?
•

лице кое со својот исказ би ја повредило должноста на чување на државна или
воена тајна, додека надлежниот орган не го ослободи од таа должност;

•

бранител на обвинетиот за она што му го доверил на обвинетиот како на свој
бранител, освен ако самиот обвинет не го бара тоа;

•

лице кое со својот исказ би ја повредило должноста на чување на деловна
тајна, освен ако со посебен пропис не е ослободено од неа;

•

малолетно лице кое со оглед на возраста и душевната развиеност не е способно
да го сфати значењето на своето право дека не мора да сведочи, освен ако
самиот обвинет не го бара тоа;

•

лице кое поради својата душевна или телесна болест, односно својата возраст
не е во состојба да сведочи.

4.5.3. Завршен збор; завршување на главната расправа
По завршувањето на доказната постапка, судот ќе ги повика тужителот, оштетениот,
бранителот и обвинетиот да го дадат својот завршен збор. Ако обвинението го
застапуваат повеќе обвинители или обвинетиот има повеќе бранители, секој од
нив има право на завршен збор, но не смеат да се повторуваат и можат временски
да бидат ограничени во излагањето. Од особена важност на ова место е улогата
на бранителот изразена низ неговата способност и вештина, влијателно и со цврсто
уверување да укаже на тоа како доказите упатуваат на постоењето или непостоењето
одредени решавачки факти во корист на одбраната. Тоа налага и добро познавање
на соодветните законските прописи чија примена доаѓа предвид во конкретниот
случај, јасно посочување на очекуваниот исход од страна на судот и сл.
Завршување на главна расправа. По завршните зборови, претседателот на
Советот ќе објави дека главната расправа е завршена и во записникот ќе внесе во
колку часот завршила расправата. Потоа Советот ќе се повлече на советување и
гласање заради донесување пресуда.
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V

Европска
Унија
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5.1. Што е ЕУ, создавање и ретроспектива
Прашања за дискусија:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Што претставува ЕУ?
Зошто е создадена ЕУ?
Што е заедничко во ЕУ?
Дали знаете од колку земји членки е составена ЕУ денес?
Кои се земјите основачи на ЕУ?
Кои се условите за членство во ЕУ?

Што е ЕУ?
Европската Унија претставува единствена
интеграција на суверени европски земји кои се
договориле и цврсто решиле да делат заедничка
иднина и да здружуваат дел од својот национален
суверенитет. Од царинска унија во педесеттите,
денес Европската Унија е наднационална и
меѓувладина унија на 28 држави членки, односно
независни држави во светот. По катастрофите од
Првата и Втората светска војна во голема мера
се зголемил стремежот за обнова на Европа и
отстранување на можноста од нова војна на
европскиот континент. На 9-ти мај 1950 година
францускиот министер за надворешни работи
Роберт Шуман предложил создавање на Европска
заедница за јаглен и челик. Овој предлог станува
реалност со склучување на Договорот за јаглен
и челик од Париз потпишан на 18-ти април 1951
година. На тој начин се создава заеднички пазар
на јаглен и челик меѓу шесте земји основачки:
Белгија, Федерална Република Германија,
Франција, Италија, Луксембург и Холандија.
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БРАНОВИ НА
ПРОШИРУВАЊЕ

1973

Данска, Ирска
и Обединетото
Кралство

1981

Грција

1986

Шпанија и
Португалија

1995

Австрија, Финска и
Шведска

2004

Кипар, Република
Чешка, Естонија,
Унгарија, Летонија,
Литванија, Малта,
Полска, Словачка
и Словенија

2007

Романија и
Бугарија

2013

Хрватска
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Европската Унија некогаш (1951)

Европската Унија денес (2016)
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Дали знаевте дека...
Едни од првите предлози за мирно обединување преку соработка и рамноправност
на членките го дал познатиот француски писател Виктор Иго во 1849 година:
„Ќе дојде ден кога сите нации на овој континент ќе се здружат во повисок
степен на единство и ќе создадат европско братство, без да ги изгубат
своите особености и својата славна индивидуалност. Ќе дојде ден кога
умовите ќе ги бијат единствените битки – на отворени пазари на идеи. Ќе
дојде ден кога гласачките ливчиња ќе ги заменат куршумите и бомбите.“

Европската Унија низ призмата на договорите
Прашања за дискусија:
1. Зошто се склучуваат меѓународните договори?
2. Дали можете да наведете некој договор на ЕУ?
3. Дали имате слушнато за Лисабонскиот договор?
Европската Унија може да се спореди со една голема машина – за таа да работи
потребно е постојано да се подмачкува и да се носи на редовен сервис, за да се
приспособи на патот и патните услови. Токму поради тоа за да може да опстојува
и функционира Европската Унија, потребно е постојано да се вршат дополнувања
и измени со помош на договори. Европската Унија е изградена и сè уште се гради
врз серија договори за кои преговараат државите. Се вели дека државите членки
се господари на договорите, бидејќи тие ги имаат потпишано и единствено тие
можат да ги менуваат.
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Датум на потпишување

18 април 1951

25 март 1957

17 и 28 февруари 1986

Договор
Договор за основање на Европската
заедница за јаглен и челик (ЕЗЈЧ)
Договор за основање на Европската
економска заедница (ЕЕЗ) и Европската
заедница за атомска енергија (ЕЗАЕ/
Евроатом)
Единствениот европски акт

7 февруари 1992

Договорот за Европската Унија - во
Мастрихт

2 октомври 1997

Договорот од Амстердам

26 февруари 2001

Договорот од Ница

13 декември 2007

Лисабонскиот договор

Што е заедничко во ЕУ?
Мото „Обединети во разликите“
Главна придобивка од создавањето на Европската Унија е воспоставувањето
на заеднички пазар, како и мирот и стабилноста во Европа по создавањето на
Европската Унија. Во 2012 ЕУ ја доби Нобеловата награда за мир, која според
Нобеловата комисија беше доделена поради долгогодишната борба на ЕУ за мир и
помирување на народите во Европа, развојот на човековите права и демократијата.
Создавањето на заедничкиот европски пазар ја наметна потребата од воведување
на единствена валута, еврото. Значајна карактеристика на Европската Унија е и
слободното движење на граѓаните на ЕУ, стоките, услугите и капиталот. Со договорот
од Шенген, се укинаа пасошките контроли при преминување од една држава на
Европската Унија во друга.
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Од горенаведеното може да се забележи дека Европската Унија е мозаик составен
од повеќе развиени економии, правни системи, мноштво култури традиции и јазични
карактеристики. Оттаму е произлезено и мотото на Унијата – ОБЕДИНЕТИ ВО
РАЗЛИКИТЕ. Нејзината цел не е да ги замени држави членки, туку преку најразлични
политики и активности да ги зближи и да создаде заедничкото чувство на припадност.

Дали знаевте дека...
ЕУ има 24 официјални јазици. Последниот официјален јазик на ЕУ е хрватскиот. Тоа
значи дека при обраќање на институциите на ЕУ, граѓаните може да комуницираат на
кој било јазик од 24-те официјални јазици. Секој документ на Унијата се преведува
на сите 24 официјални јазици. Според Директоратот за преведување и толкување,
во 2013 година се преведени 2,02 милиони страни.

Знаме, химна, евро, 9 Мај – ден на Европа
Знамето на Европската Унија е
составено од 12 жолтозлатни
ѕвезди распоредени во круг, на
сина позадина. Петте краци
на ѕвездите го симболизираат
единството на народите од Унијата,
а изборот на бројот на ѕвездите (12)
се должи на симболиката на бројот.
Овој број претставува симбол на
совршеност и единство.
Францускиот министер за надворешни работи Роберт Шуман предложи план за
создавање на Европска заедница која ќе го контролира производство на јаглен
и челик во Сојузна Република Германија и во Франција. Бидејќи предлогот беше
прифатен на 9-ти мај 1950 година, овој ден се смета за роденден на Европската
Унија и секоја година се прославува како „Ден на Европа“.
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Химната на Европската Унија е тема од Деветтата симфонија „Одата на радоста”,
компонирана во 1823 година од композиторот Лудвиг ван Бетовен. Химната
претставува израз на визијата на Бетовен за зближување на народите и на расите
во светот.
Химната, исто како и знамето, не ја заменува националната химна на државата
членка, туку претставува само уште еден начин да се потврдат и да се слават
обидите за заедништво и за обединување на разликите.

Од 2002 година започна употребата на заедничката валута – ЕВРОТО.
Еврото беше воведено на 1 јануари 1999 година како виртуелна валута за
безготовински плаќања и сметководствени пресметки, а беше пуштено во оптек со
банкноти и монети на 1 јануари 2002 година.
Симболот за еврото (€) е инспириран од грчката буква епсилон и се однесува на
првата буква на Европа, а официјална кратенка на еврото е ЕУР.
Во моментот еврото го користат 18 од 28 земји членки на ЕУ.
Со еднострана одлука, еврото е валута во Андора, Косово и Црна Гора кои извршија
еднострана евроизација.
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Шпанија
Австрија
Словенија

Белгија

Кипар

Словачка

Естониjа

Португалија

Финска

ЕВРО
(официјална
валута)

Франција

Холандија
Германија

Малта

Луксембург

Ирска

Грција

Латвија
Италија

Проблем 1
Државјанин на Шведска доаѓа на посета кај свои роднини во Република Македонија.
Сакајќи да ги изненади, купува подароци за своите блиски. На крајот на пазарењето,
вкупната сметка сака да ја плати со евра, официјалната валута и платежното
средство на Европската Унија.
•
•
•
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Дали смее да се плаќа со други валути освен со денари во Република
Македонија?
Дали сметате дека треба да се дозволи плаќање и со други валути во РМ?
Доколку вие бевте продавачот, дали ќе прифатевте плаќање со евра?
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Единствен европски пазар – 4 слободи
Единствениот европски пазар претставува ниво на економска интеграција која
подразбира креирање на заеднички економски политики во насока на отстранување
на физичките бариери (граници), техничките бариери (стандарди) и фискалните
бариери (даноци). Европската Унија претставува единствен пазар, иако од вкупниот
број земји членки во ЕУ, само 18 го користат еврото како платежна единица. Еврото
е дел од монетарната унија што всушност претставува напредна фаза на економска
интеграција на Унијата. Сепак, сè уште постојат области од единствениот пазар
кои бараат понатамошно регулирање, односно отстранување на некои постоечки
административни пречки за непречено функционирање на пазарот на ЕУ. Напредна
форма на економска интеграција на Унијата претставува усвојување на еврото како
валута во 18 држави членки. Со европскиот единствен пазар е овозможено слободно
движење на стоки, услуги, капитал и лица. Како т.н. петта слобода на движење во
ЕУ се смета слободното движење на знаењето. Четирите слободи и единствениот
пазар се столбот на Унијата. Многу често се вели за ЕУ дека таа пред сè е економска
унија, па потоа политичка унија.

Дали знаевте дека...
„Трговијата меѓу земјите членки на ЕУ се зголеми од 800 милијарди € во 1992
(воспоставувањето на единствениот пазар) година до 2.540 милијарди € во 2010 година.
Од основањето на единствениот европски пазар, цените за различни стоки и услуги се
намалени. На пример, трошоците за мобилен телефон се намалени за 70%, а трошоците
на авиобилети се намалени за 40%.
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Слобода на стоки (трговија и
царина)

Слобода на движење на
капитал

Земјите членки на ЕУ ги отстранија
царинските бариери меѓу нив и
создадоа заедничка царинска политика
кон други држави. Штом едно добро
(стока) ќе биде увезено во ЕУ од трета
земја и еднаш ќе се платат соодветни
царини за истото, тоа добро ќе може
да се движи слободно на територијата
на ЕУ без дополнителни царински
давачки.

Слободното движење на капитал значи
непречено движење на инвестиции
како на пример купување на имот,
купување на акции во различни држави
и меѓу држави итн.
Пример: Откога ќе се пензионираат
г. и г-ѓа Смит од Британија, купуваат
куќа во Шпанија покрај море за да ги
поминат пензионерските денови на
топло.

*Република Македонија има склучено
Спогодба за стабилизација и
асоцијација со ЕУ врз основа на која
и дел од македонските производи
можат да се увезат во ЕУ без да бидат
оптоварени со царина.

Слобода на движење на услуги
Слободното движење на услуги и кадри
им овозможува на самовработените
лица да се движат меѓу земјите членки
со цел слободно и непречено да
обезбедуваат услови.Пример: Адвокат
кој работи како адвокат во Романија, по
една година пракса, може да ги нуди
своите услуги и во Германија, значи
може да застапува клиенти и пред
судовите во Германија.

Слобода на движење на лица –
Шенген
Оваа слобода значи дека сите граѓани
на ЕУ слободно можат да се движат во
сите земји членки, да живеат, работат,
студираат или да се пензионираат
во друга држава. Со оваа слобода
се овозможува да се избегнат сите
административни формалности, а
тоа значи дека луѓето имаат право
слободно да бараат работа, да се
вработуваат, студираат под исти услови
како и граѓаните на конкретната земја.
Пример: Емили од Шведска, навистина
ја сака француската култура и начин на
живот, затоа таа аплицира за работа во
Франција. Француската компанија не
смее да ја дискриминира Емили само
затоа што е од Шведска, бидејќи таа е
граѓанин на ЕУ.
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Европската Унија своите политики ги спроведува преку најразлични програми и
фондови. Така Унијата има фондови кои можат да ги користат земјоделци, мали
и средни претпријатија, државите кандидати, истражувачи, региони, општини,
студенти, млади итн. Една од ваквите програми која е наменета за млади и студенти
е Еразмус плус која нуди најразлични можности во однос на образование, обука и
спорт. Ерасмуз плус е седумгодишна програма на ЕУ од 2014 до 2020, наменета
за образование, спорт, млади и обука која ќе им даде можност над 4 милиони
корисници да учат, да студираат, да волонтираат или пак да се здобијат со работно
искуство во ЕУ и надвор од ЕУ.
Оваа сеопфатна програма ги вклучува сите можни аспекти на образование и обука:
од мобилност на студенти и млади, потоа размена на искуство помеѓу образовни
институции, волонтирање, стручно образование, соработка со бизнис-заедницата,
размена на искуство помеѓу наставници и професори итн. Македонија и нејзините
граѓани можат да ги користат средствата од оваа програма.
*Линкови до програмите:
http://ec.europa.eu/education/index_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm

Услови за членство во ЕУ
Прашања за дискусија:
1.
2.
3.
4.

Што треба да исполни секоја земја која сака да стане земја членка на ЕУ?
Дали постои можност за ново проширување на ЕУ?
Во каква положба се наоѓа РМ во однос на ЕУ?
Според вас, кои се придобивките од членство во ЕУ?

Секоја држава којашто сака да биде дел од Европската Унија мора да исполнува
одредени услови. ЕУ отсекогаш била политички и економски процес, отворен за
сите европски земји кои се подготвени да се придружат кон основачките договори
на ЕУ и да го усвојат целиот пакет закони на ЕУ.
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Дали знаевте дека...
Обединетото Кралство за првпат аплициралo за членство во ЕУ во 1961, но во тој
период е блокирано од францускиот претседател Шарл де Гол, кој сметал дека
поврзаноста на Обединетото Кралство со САД ќе влијае и на Унијата (во тоа време
Заедницата). Преговорите за пристапувањето се обновени на Хашкиот самит во 1969
по смената на францускиот претседател со Помпиду во 1969. Во 1973 Обединетото
Кралство, заедно со Данска и Ирска, стануваат дел од Заедницата.

Копенхашки критериуми
Во 1993 година, Европскиот совет на самитот во Копенхаген усвои три критериуми
за членство. Сите држави кои сакаат да бидат дел од големото европско семејство
мора да ги исполнат следните критериуми :
1. Политички критериуми: Стабилни институции кои ќе гарантираат
демократија, владеење на правото, човековите права и почитување и заштита
на малцинствата.
2. Економски критериуми: Функционална пазарна економија и капацитет за
справување со притисокот на конкуренцијата и пазарните сили во рамките
на Унијата.
3. Правен критериум: Способност за преземање на обврските коишто ги носи
членството во ЕУ, вклучувајќи и поддршка за целите на Унијата. Тие мораат
да имаат јавна администрација која ќе биде способна да ги спроведува
законите на ЕУ.
Европскиот Совет во Копенхаген вклучи уште еден услов т.н. „капацитет за
интеграција“ што ја дефинира одговорноста на Европската Унија и нејзината
способност да прими нови држави членки, а притоа да не ја загуби стабилноста,
како и да ја одржи движечката сила на европската интеграција.
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Како се одвива процесот на пристапување?

Европска Комисија

Земја кандидат

Преговори
Преговори за членство се водат меѓу секоја земја кандидатка и Европската комисија
која дејствува во име на ЕУ.
Преговорите се, всушност, усогласување на правото на државата кандидат со
правото на ЕУ, односно acquis communaitaire.
По завршување на преговорите, државите кандидатки добиваат одлука за
приклучување на нова земја кон ЕУ која мора да се донесе едногласно од страна
на сите постоечки држави членки на еден од самитите на Советот.

Европски совет

Едногласно одлучува

Европски
парламент

Согласност

Европскиот парламент исто така мора да ја даде својата согласност преку позитивно
гласање на апсолутното мнозинство од европските пратеници.
Потоа сите договори за пристапување кон ЕУ мора да бидат ратификувани од страна
на земјите членки и земјата кандидатка согласно со нивните уставни процедури.
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Проблем 2
Република Турција поднела апликација за членство во Европската заедница уште
во 1987 година, а во 1997 година беше прогласена за подготвена да влезе во
Европската Унија. Сепак, таа сè уште не ги затворила сите поглавја и е далеку од
влез во Европската Унија, и покрај сите преговори.
•
•
•

Што мислите, што ја забавува Турција на нејзиниот пат кон ЕУ?
Кои се најголемите сојузници, а кои противници на Република Турција по
ова прашање?
Дали вие го поддржувате влезот на Турција во ЕУ?

Дали знаевте дека...
Последната политичка одлука која ЕУ ја има донесено за прием на нова членка е
одлуката за прием на Грција во ЕУ. Покрај негативното мислење на Комисијата за
прием на Грција во ЕУ, Советот на министри одлучил позитивно за влез на Грција
во ЕУ.
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5.2. Институции на ЕУ
Европската Унија претставува сложена структура, во која внатрешните односи, начинот
на донесување на одлуки, односите помеѓу земјите членки и односите на меѓународната
сцена, како и голем број други прашања кои ја засегаат Унијата се регулирани и поделени
помеѓу повеќе институции. Иако секоја институција има точно определени области за кои
е надлежна, како и свои механизми за спроведување на одлуките, сепак институциите
функционираат на начин кој значи меѓусебна соработка, контрола и одобрување.

Прашања за дискусија:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

За кои институции на ЕУ сте слушнале?
Кој во ЕУ ја врши законодавната власт?
Кој во ЕУ ја врши извршната власт?
Кој во ЕУ ја врши судската власт?
Дали во својата работа институциите се целосно самостојни и независни?
Дали институциите за сработеното имаат обврска да дадат отчет?
Што мислите, на кој начин институциите вршат меѓусебно влијание и контрола
во процесот на креирање политики и донесување одлуки?

Компарација на институциите во РМ и ЕУ преку
принципот на поделба на власта
Законодавна
власт

Извршна
власт

• Европски
Парламент
• Совет на ЕУ
(Совет на
министри)
• Парламент
на РМ

• Европскa
Комисија
• Влада на
РМ

Судска
власт

• Европски
Суд на
правдата
• Судски
систем на
РМ
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Институции на Европската Унија се:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Европски совет
Европски парламент
Совет на ЕУ (Совет на министри)
Европска комисија
Европски суд на правдата
Суд на ревизори
Европска централна банка

Европскиот парламент (European Parlament) кој ги застапува граѓаните на ЕУ
и е директно избран од страна на истите – ГЛАСОТ НА НАРОДОТ.
Европскиот парламент работи во Франција, Белгија и Луксембург, а во својата работа
ги употребува сите официјални јазици на Унијата. Месечните пленарни седници, на
кои присуствуваат сите членови на Европскиот парламент се одржуваат во Стразбур
– Франција, каде што е седиштето на парламентот.
Состаноците на парламентарниот комитет и некои дополнителни пленарни сесии
се одржуваат во Брисел – Белгија.
Луксембург е дом на административните канцеларии – Генералниот секретаријат.
Парламентарните избори се одржуваат на секои пет години. Секоја држава членка,
во зависност од бројот на населението, има одреден број седишта во Парламентот.
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Што работи Европскиот парламент?
•
•
•

Води расправа и ги усвојува европските закони
Ја споделува со Советот одговорноста околу донесувањето на буџетот на ЕУ
Врши надзор над другите европски институции

Европскиот парламент ја споделува со Советот и одговорноста околу донесувањето
на буџетот на ЕУ. Европската комисија го предлага нацртот на буџетот, кој потоа го
разгледуваат Парламентот и Советот. Парламентот може да не го одобри буџетот, а во
тој случај целата постапка за донесување на буџетот повторно се поведува.
Парламентот целосно ги користи своите буџетски овластувања за да изврши влијание врз
ЕУ при креирањето на политиката. Согласно со правните прописи на Европската Унија,
Европскиот парламент треба да биде составен од 751 пратеник, односно секоја земја
членка треба да има минимум 6 (шест) а максимум 96 (деведесет и шест) пратеници. Но,
со влезот на Хрватска (1 јули 2013 година) европскиот парламент брои 766 пратеници,
што значи секоја земја членка ќе се соочи со предизвикот да го намали бројот на своите
пратеници, за да го постигнат поставениот лимит од 751 пратеник.

Советот на ЕУ (The Council of the European Union) ги претставува индивидуалните
земји членки – ГЛАСОТ НА ЗЕМЈИТЕ ЧЛЕНКИ. Советот на Европската Унија е познат
и како „Совет на министри“ и се состои од 28 членови.
На секоја седница на Советот присуствува по еден министер од секоја земја членка.
Кој министер ќе присуствува, зависи од прашањата за коишто се одлучува. На пример,
ако се расправа и се одлучува за прашање од земјоделството, ќе присуствуваат
министрите за земјоделство.
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Постојат десет различни состави на Советот:
1. Општи работи и надворешни односи
2. Совет за надворешни односи
3. Економски и финансиски односи ЕКОФИН
4. Правда и внатрешни работи
5. Вработување, социјална политика, здравство и потрошувачи
6. Конкурентност (внатрешен пазар, индустрија и истражување)
7. Транспорт, телекомуникации и енергија
8. Земјоделство и рибарство
9. Животна средина и
10. Образование, младина и култура.
Со состаноците на различните состави на Советот претседава релевантниот министер
на земјата членка која го презема ротирачкото претседателство со ЕУ на секои
шест месеци. Единствено Советот за надворешни работи во чија работа учествуваат
министрите за надворешни работи на земјите членки, има постојан претседател –
високиот претставник на ЕУ за надворешна и безбедносна политика.
Во ноември 2009 година, Кетрин Ештон беше избрана за прв висок претставник за
надворешни работи и безбедносна политика / заменик претседател на Европската
комисија. Оваа нова позиција е воведена со Лисабонскиот договор од 2007 година
и основна задача на овој претставник е координирање на заедничката надворешна
и безбедносна политика на Унијата.

Надлежности на Високиот претставник за надворешни работи
и безбедносна политика:
•

•
•
•
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•
•
•
•
•

Тело што заедно со Европскиот парламент го одобрува буџетот на ЕУ
Ги склучува меѓународните договори меѓу ЕУ и една или повеќе земји или
меѓународни организации
Ја развива заедничката надворешна и безбедносна политика на ЕУ
На предлог на Комисијата, Советот на ЕУ заедно со Европскиот парламент
ги донесуваат правните акти на Унијата (регулативи, директиви и одлуки)
Ја координира соработката помеѓу судовите и полицијата на одделните
држави, во однос на криминалните дејствија

Советот зависно од прашањето за кое одлучува, одлуките ги носи по пат на
квалификувано мнозинство или едногласно.

Како одлучува?

За кои прашања?

Едногласно

Даноци, измени на договорите на
ЕУ, воведувањето на нова политика
заедничка за сите земји членки на ЕУ,
давање согласност за пристапување
на нова земја кон Европската Унија

Квалификувано
мнозинство

Во сите преостанати случаи

Однос помеѓу Парламентот и Советот на ЕУ – делење на законодавната
надлежност низ три различни постапки:
1. Постапката на соодлучување (вообичаена законодавна постапка) со која
Парламентот и Советот се ставени на еднакво рамниште во решавањето на
низа важни прашања какви што се слободното движење на работната сила,
внатрешниот пазар, истражувањата, животната средина, трансевропските
мрежи и заштитата на потрошувачите. Ако која било од институциите го
отфрли предлогот, тогаш предлогот воопшто нема да се усвои и процедурата
ќе запре. Оваа постапка е проширена дури во 85 области на дејствување на
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ЕУ со Договорот од Лисабон, каде Парламентот кој е претставник на граѓаните
во ЕУ има еднаква моќ како и Советот кој е претставник на националните
интереси.
2. Специјална законодавна постапка, која е исклучок на постапката
на соодлучување и во пракса значи дека Советот на ЕУ е единствениот
легислатор. Улогата на Парламентот е ограничена на консултации во одредени
случаи или пак одобрување. Специјалната законодавна постапка е секогаш
различна и зависи и се одредува од случај до случај. Ваква постапка се користи
кога Парламентот одобрува прием на нова држава членка, при склучување
на договори со трети земји итн.

Европската комисија (The European Commission) е составена од 28 комесари
(секоја држава членка – еден комесар) која како институција има за цел да ги
поддржува интересите на ЕУ како целина – ПРОМОТОР НА ЗАЕДНИЧКИТЕ ИНТЕРЕСИ.
На секои пет години се назначува нова Комисија, шест месеци по изборите за
Европскиот парламент, по пат на договор меѓу земјите членки.
Европскиот парламент со гласање треба да ги одобри номинациите за претседател
и за членови на Комисијата во целина. Новата Комисија формално се назначува
од Советот на ЕУ. Седиштето на Комисијата е во Брисел, има канцеларии и во
Луксембург, а има и претставништва во сите држави членки на ЕУ, исто така има
и делегации во многу главни градови ширум светот.
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Дали знаевте дека...
ЕП неколкупати има покажано недоверба кон членовите на Комисијата. Во 2004
тие не ја изгласаа Комисијата предложена од Баросо, поради комесарот (Рути
Битиглионе) предложен од Италија, поради неговите антихомосексуални ставови,
во 2010 пак ЕП покажа недоверба кон бугарска комесарка (Румјана Јелева) за која
постоеле сомневања во однос на нејзина чесност и транспарентност.

Што работи Комисијата:
•
•
•
•

Предлага законодавната регулатива до Парламентот и Советот на ЕУ
Главно извршно тело кое го спроведува законодавството на ЕУ
Комисијата заедно со Судот на правдата е одговорна за правната регулатива
на ЕУ правилно да се применува во сите земји членки
Таа е важен преговарач во име на ЕУ за меѓународните договори и контакти
со трети земји и со меѓународни организации

Европски совет (The European Council) е највисокото тело за утврдување
на политиките на ЕУ. Европскиот парламент ги обединува претседателите и
премиерите на сите земји (шефови на држави и влади), членки на ЕУ вклучувајќи
го и претседателот на Европската комисија. Состаноците се нарекуваат самити на
шефови на држави и влади на држави членки на ЕУ.
Европскиот совет се состанува четири пати годишно заради постигнување на договор
за глобална политика на ЕУ и за разгледување на остварениот напредок. Со работата
на Советот раководи постојан претседател кој се избира за период од две години
со право на уште еден реизбор. Како прв претседател на Европскиот совет е избран
Херман ван Ромпуј (во 2009 година), кој во 2012 година беше повторно реизбран.

Што работи Европскиот совет?
•
•
•
•

Ги утврдува целите на Европската Унија и дава насоки за нивното исполнување
Ги поведува најважните иницијативи за политиките на Европската Унија
Донесува одлуки за проблематичните прашања за кои не е постигната
согласност во рамките на Советот на министри
Пронаоѓа решенија на тековните меѓународни проблеми преку „заедничката
надворешна и безбедносна политика“
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Европскиот суд на правдата е составен од по еден судија од секоја држава
членка на Унијата. На Судот му помагаат осум јавни правобранители, именувани за
мандат од шест години. Седиштето на Судот на правдата е во Луксембург.
Негова надлежност е да осигура дека правото на Заедницата се толкува и применува
на ист начин во секоја земја членка на ЕУ.
Судот има овластување да решава правни спорови меѓу земјите членки, институциите
на ЕУ, деловните правни субјекти и физички лица.
Судот може да провери дали прописите на ЕУ се правилно донесени и може да пресуди
дека Европскиот парламент, Советот или Комисијата направиле пропусти во работата.

Судот на ревизори (The European Court of Auditors) го сочинуваат по еден член од
секоја држава членка со мандат од шест години, со можност за обновување. Членовите
на Судот избираат претседател со мандат од три години. Седиштето на Судот е во
Луксембург. Основната функција на Судот на ревизори е да надгледува дали сите
приходи на ЕУ се собрани и дали трошоците се законски и наменски направени.
Европскиот омбудсман е тело назначено од страна на Европскиот парламент
за времетраење на неговиот мандат, со можност за реизбор. Омбудсманот може да
биде разрешен од страна на Судот на правдата по барање на Европскиот парламент,
доколку повеќе не ги исполнува условите потребни за извршување на неговите
обврски или доколку е виновен за лошо постапување.
Омбудсманот е овластен да прима жалби за лошото работење на институциите на
ЕУ од кој било граѓанин на Европската Унија или кое било физичко или правно лице
кое престојува или има регистрирано канцеларија (седиште) во земјите членки.
Омбудсманот постапува во случај на повреди кои се однесуваат на човековите права
предизвикани од активности на институции на Европската Унија или тела со исклучок
на Европскиот суд на правдата како и Судот од прва инстанција кога дејствуваат во
нивна судска улога. Во случај кога омбудсманот ќе утврди случај на повреда на право,
се обраќа до конкретната институција која има период од три месеци во кои треба да
го информира омбудсманот за нејзините ставови по тоа прашање. Потоа омбудсманот
доставува извештај до Европскиот парламент и до засегнатата институција. Треба
да се напомене дека омбудсманот има советодавна улога, односно тој дејствува со
силата на неговиот авторитет преку давање мислења и препораки за начинот како
да се надмине конкретниот проблем.
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Непотребно
одложување
на постапката

Нефер
третман

Дискриминација

Недостаток
или
недавање
информации

Европскиот
омбудсман
постапува во
случај на:
Злоупотреба
на власта

Примена
на
погрешна
постапка

Проблем 1
Во ноември 2011, германски новинар побарал документи во врска со периодот
во кој Република Грција била примена во Еврозоната од Европската комисија (1
јануари 1999 – 30 јуни 2000 година). Комисијата се изјаснила дека до крајот на
февруари 2012 ќе му го испрати својот финален одговор. Сепак, до јуни истата
година, новинарот сè уште не добил никакви документи или конечен одговор.
•
•

Дали новинарот може да се обрати кај омбудсманот и поради кои причини?
Што мислите, како би постапил омбудсманот и што би ѝ укажал на Комисијата?

Контакт:
Médiateur européen
1 avenue du Président Robert Schuman
CS 30403
F-67001 Strasbourg Cedex
France
Tel.: +33 3 88 17 23 13
Fax: +33 3 88 17 90 62
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Проблем 2
Поврзи ги надлежностите со соодветната институција

Го донесува буџетот на ЕУ
Ги утврдува целите на Европската Унија и
дава насоки за нивното исполнување
Ја претставува ЕУ на меѓународна сцена
и е важен преговарач во име на ЕУ
Европски совет
Совет на ЕУ (Совет
на министри)

Води расправа и ги усвојува европските
закони

Европска комисија

Се грижи за толкување и применување
на правото на ист начин во секоја земја
членка на ЕУ

Европски
парламент

Надлежна институција за монетарната
политика на ЕУ

Европски суд на
правдата

Врши контрола врз начинот на кој
средствата на ЕУ се собираат и трошат

Суд на ревизори

Предлага законодавна
регулатива

Европска
централна банка

Главно извршно тело кое го спроведува
законодавството на ЕУ
Ги склучува меѓународните договори
меѓу ЕУ и една или повеќе земји или
меѓународни организации
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5.3. Македонија и ЕУ
Македонија не само што географски претставува составен дел на Европа туку
и заедничкиот пат низ историјата со народите од Европа, говорат за тоа дека
местото на Македонија несомнено припаѓа на овој континент. Уште од своето
осамостојување, влезот во ЕУ е една од стратешките определби на РМ и се стреми
за целосна интеграција во евроатлантските структури и институции.
Македонија како држава кандидат има пристап и ги користи таканаречените
ИПА фондови. Инструментот за претпристапување или на англиски Instrument for
Pre –accession се средства за реформи во земјите кои претендираат да станат дел
од европското семејство. Тоа се неповратни средства кои државите кандидати
треба да ги искористат за градење на капацитети на институциите, реформи во
економијата, земјоделството, реформи на институциите итн. Ваквите фондови треба
да ѝ овозможат на државата кандидат прогрес и напредок со што ќе ја доближат
државата до стандардите на државите членки на ЕУ.

Дали знаевте дека...
На 22 март 2004 година, во Даблин, Република Ирска, Владата на РМ поднесе барање
за членство во ЕУ. На Самитот во Брисел на 17 декември 2005 година, Европскиот
совет реши Република Македонија да се стекне со статус земја кандидат за членство
во ЕУ. Статус на кандидат за влез во ЕУ имаат Македонија од 2005, Исланд од
2010. Турција има ваков статус од 1987, а почна преговори во 2005, Србија има
кандидатски статус од 2012, а преговори започна 2014. Црна Гора има статус на
кандидат од 2011, а започна преговори за членство ЕУ во 2012. Со ова се потврдува
Солунската агенда со која државите членки во 2003 во Солун, промовираа јасна и
недвосмислена агенда за проширување на ЕУ кон Западен Балкан.

Прашања за дискусија:
1. Што мислите, дали Република Македонија доволно се залага за да стане
дел од ЕУ?
2. Кој е твојот придонес за да може Македонија да пристапи во европското
семејство?
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Ретро(пер)спектива на ЕУ и РМ
Година

ЕУ

РМ

ОБЕДИНУВАЊЕ НА
ГЕРМАНИЈА се отвора можност
за првото проширување на
Исток

1991

ДОГОВОР ОД МАСТРИХТ
ЕЗ се преименува во ЕУ,
се воведува европското
државјанство и се отвора
можност за понатамошна
интеграција

НЕЗАВИСНОСТ

12 ЗЕМЈИ ЧЛЕНКИ
(Белгија, Франција, Западна
Германија, Италија, Луксембург,
Холандија и прво проширување:
Данска, Ирска, Обединето
Кралство, Шпанија, Португалија,
Грција)
ПРВ ПРЕТСТАВНИК ВО
БРИСЕЛ

1992

1993
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ЕВРОПСКИ ЕДИНСТВЕН ПАЗАР
отстранети се сите даночни,
технички пречки, проблеми со
етикетирање на производите и
сл. и 7 години по започнувањето
процесот на формирање на
заедничкиот европски пазар е
завршен.
КОПЕНХАГЕНСКИ
КРИТЕРИУМИ
Европскиот совет утврдува
три вида критериуми (правни,
политички и економски) кои
секоја земја апликант мора да ги
исполни ако сака да стане земја
членка.

ЧЛЕНКА НА ООН

У Ч И М Е П РА В О - У Ч Е Б Н И К З А Г РА ЃА Н С К И И П О Л И Т И Ч К И С Л О Б ОД И И П РА В А

Година

1994

ЕУ

РМ

УНГАРИЈА И ПОЛСКА
АПЛИЦИРААТ ЗА ЧЛЕНСТВО
први земји апликанти од
Источна Европа
15 ЗЕМЈИ ЧЛЕНКИ
(Австрија, Финска, Шведска
стануваат дел од ЕУ)

1995

ШЕНГЕНСКИ СПОГОДБИ
граѓаните на ЕУ можат да
ги остават своите пасоши
дома и слободно да патуваат
низ целата територија на ЕУ,
затоа што со оваа спогодба
се укинуваат граничните
контроли.

АМБАСАДОР НА РМ ВО
БРИСЕЛ
подигнување на мисија на РМ
во ЕУ на амбасадорско ниво

1996

1997

ДИПЛОМАТСКИ ОДНОСИ
СО ЕУ
и отворена мисија на РМ во ЕУ

ДОГОВОР ОД АМСТЕРДАМ
треба да ја подготви Унијата за
ново проширување кон Исток.
Се фаворизира квалификувано
мнозинство наместо
едногласност во одлучувањето.
Социјалната повелба и
Шенгенскиот договор стануваат
дел од правото на ЕУ

СПОГОДБА ЗА ТРАНСПОРТ

БУГАРИЈА – ЗЕМЈА
КАНДИДАТ

1998

ПОСТОЈАН ПРЕТСТАВНИК
НА ЕВРОПСКАТА КОМИСИЈА
ВО РМ
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Година

ЕУ

2000

ЛИСАБОНСКА СТРАТЕГИЈА
ја поставува целта за
10 години ЕУ да стане
најконкурентна економска
сила во светот

2001

ДОГОВОР ОД НИЦА
нови реформи на институциите
и нивна подготовка за ново
проширување. Подготовка за
Европскиот устав.

РМ
ДЕЛЕГАЦИЈА НА
ЕВРОПСКАТА КОМИСИЈА ВО
РМ е отворена и таа има за
цел координација и развивање
политички, економски и
трговски односи меѓу РМ и ЕУ
СПОГОДБА ЗА
СТАБИЛИЗАЦИЈА И
АСОЦИЈАЦИЈА е потпишана
меѓу РМ и ЕУ, иако РМ се
наоѓа среде криза
РАМКОВЕН ДОГОВОР

2002

ЕВРО
се воведува еврото како
парична валута

СОЛУНСКА АГЕНДА
За време на грчкото
претседателство изразен
е јасен став дека ЕУ е
отворена за државите
од Западен Балкан и се
одредуваат инструментите за
стабилизација и асоцијација

2003

25 ЗЕМЈИ ЧЛЕНКИ
нов бран на проширување:
Кипар, Чешка, Естонија, Унгарија,
Латвија, Летонија, Малта,
Полска, Словачка, Словенија –
поранешните членки на СССР и
поранешни комунистички земји
ги исполнуваат Копенхагенските
критериуми
ХРВАТСКА БАРА ЧЛЕНСТВО
ВО ЕУ
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Година

2004

ЕУ

УСТАВ
во Рим потпишан е Уставниот
договор
ХРВАТСКА – ЗЕМЈА
КАНДИДАТ

2005

ПРЕГОВОРИ СО ХРВАТСКА
Хрватска започнува преговори
со ЕУ
ПРЕГОВОРИ СО ТУРЦИЈА

2007

27 ЗЕМЈИ ЧЛЕНКИ
нов бран на проширување
(Бугарија и Романија стануваат
дел од ЕУ)

2008

ЦРНА ГОРА БАРА ЧЛЕНСТВО
ВО ЕУ

2009

ЛИСАБОНСКИ ДОГОВОР
стапува на сила Лисабонскиот
договор кој претставува
еден вид компромис помеѓу
амбициозните идеи за големи
реформи кои ги предвидуваше
Уставот и стравот на земјите
членки од загрозување на
нивната сувереност
АЛБАНИЈА БАРА ЧЛЕНСТВО
ВО ЕУ

РМ
ПРАШАЛНИК како инструмент
за скенирање на состојбата
на РМ во исполнувањето на
критеримите за членство ѝ е
предаден на Владата на РМ
од страна на Романо Проди –
претседател на ЕК
АПЛИКАЦИЈА ЗА ЧЛЕНСТВО
поднесено е барањето за
членство во Даблин, Ирска

ЗЕМЈА КАНДИДАТ
Европскиот совет носи одлука
да ѝ додели на РМ статус
кандидат за членство во ЕУ

НАЦИОНАЛЕН СОВЕТ ЗА
ЕВРОИНТЕГРАЦИИ
е формиран во рамките на
Собранието на РМ

ИЗВЕШТАЈ СО ПРЕПОРАКА
ЗА ПРЕГОВОРИ
ЕК изготвува Аналитички
извештај, во кој дава
препорака РМ да почне
преговори со ЕУ
ВИЗНА ЛИБЕРАЛИЗАЦИЈА
Советот на ЕУ носи конечна
одлука за укинување на
визниот режим на ЕУ кон РМ

СРБИЈА БАРА ЧЛЕНСТВО
ВО ЕУ
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Година

2010

2011

2012

ЕУ

ЦРНА ГОРА ЗЕМЈА
КАНДИДАТ

ХРВАТСКА ГИ ЗАВРШУВА
ПРЕГОВОРИТЕ
Хрватска официјално го
завршува процесот на
преговори со ЕУ на 30 јуни
2011 и на 9 декември 2011
го потпишува Договорот за
пристапување во ЕУ (Treaty of
accession)

ВО ХРВАТСКА СЕ ОДРЖУВА
РЕФЕРЕНДУМ
(Референдумот е со цел да
се испита јавното мислење за
влез на Хрватска во ЕУ. Повеќе
од 66% се изјасниле дека се
за влез на земјата во ЕУ)
ЦРНА ГОРА ЗАПОЧНУВА
ПРЕГОВОРИ
СРБИЈА ЗЕМЈА КАНДИДАТ
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2013

1-ви јули ХРВАТСКА станува
членка на ЕУ

2014

21-ви јануари ПРЕГОВОРИ СО
СРБИЈА – Србија започнува
преговори со ЕУ

РМ
ЕК ЈА ОБНОВИ
ПРЕПОРАКАТА ЗА ЧЛЕНСТВО
НА МК ВО ЕУ
ТРГОВСКА АСОЦИЈАЦИЈА
МЕЃУ МК И ЕУ
(се воспостави трговската
асоцијација (зона на слободна
трговија) меѓу Република
Македонија и ЕУ согласно со
Спогодбата за стабилизација и
асоцијација.)
ПРИЈАТЕЛИ НА МАКЕДОНИЈА
(официјално се промовира
Неформалната група за
поддршка на Македонија
во Европскиот парламент
„Пријатели на Македонија“, со
која претседава европратеникот
Мартин Kastler (EPP, Германија).
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Дали знаевте дека...
Секоја година Европската комисија изготвува извештај со кој го оценува напредокот
на Република Македонија на патот во својата интеграција во Европската Унија.
Целта на самиот извештај е да оцени дали Република Македонија постигнала
успех и покажала напредок во полето на човековите права, владеење на правото,
почитување и заштита на малцинствата, воспоставување и одржување на стабилни
институции кои ќе гарантираат демократија, функционална пазарна економија и
капацитет за справување со притисокот на конкуренцијата и пазарните сили во
рамките на Унијата, способност за преземање на обврските коишто ги носи членството
во ЕУ, вклучувајќи и поддршка за целите на Унијата.

Што ѝ посочи Европската комисија на Република Македонија во
Извештајот за напредокот на Република Македонија од 2015 година
во поглавјето 26 – Образование и култура?
•
•

•
•
•

Длабоките реформи на образовниот систем беа одложени поради големите
јавни протести.
Владата воведе опсежни реформи преку измени на законите за основно,
средно и високо образование, како и преку Закон за основање на Академија
за наставници.
Децата од руралните средини од малцинските заедници и децата со хендикеп
остануваат во неповолна положба.
Постигнат е одреден напредок во модернизирање на програмите за стручно
образование и на програмите за обука и професионалните стандарди.
Треба да се зајакнат соодветните институции за ефикасно спроведување и
следење на политиките.
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За Младински образовен форум (МОФ)
Младински образовен форум (МОФ) е младинска заедница која создава простор
за дебата, слободно изразување и младинско организирање, охрабрува активизам,
ги штити и унапредува младинските права и политики.
МОФ ги остварува своите цели преку информирање, едукација, дискусија, соработка
и преку мотивирање и поддршка на младите.
МОФ ја остварува својата мисија преку реализација на активности преку своите
четири програми:
1. Дебатна програма
2. Учиме право програма
3. Програма за истражување, анализа и креирање младински и образовни
политики
4. Програма за младински активизам.
МОФ е активен на национално ниво, спроведувајќи ги своите програмски активности
во 10 градови низ Македонија преку МОФ центрите во: Скопје, Тетово, Кичево, Дебар,
Струга, Битола, Велес, Куманово, Неготино и Кратово. Во МОФ членуваат повеќе
од 100 полнолетни членови на Собранието на организацијата кои се активни на
програмски и проектни активности. Во младинските клубови на МОФ на годишно
ниво членуваат повеќе од 1000 корисници на програми, активни во програмските
области Дебата, Учиме право и Медиа/Арт.
Во рамките на организацијата функционира и првото младинско интернет радио
во Македонија, Радио МОФ (www.radiomof.mk).
Визијата на МОФ, дефинирана во Стратегијата за работа на организацијата за
2014-2017 година гласи:
Македонија е интегрирано општество во кое постои развиена критичка мисла,
слобода на изразување и квалитетно образование кое гради активни граѓани.
Младите во Македонија се суштински вклучени во одлучување и спроведување
политики и се лидери во промоција на аргументирана дискусија и во почитување
на човековите права и слободи.
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УЧИМЕ ПРАВО - Учебникот за граѓански и политички слободи и права е издаден
во рамките на проектот „Проект на УСАИД за граѓанско општество”. Проектот на
УСАИД за граѓанско општество го спроведува Фондацијата Отворено општество Македонија во соработка со четири граѓански организации: Младински образовен
форум, Форум-Центар за стратегиски истражувања и документација, Центар за
граѓански комуникации и Реактор - Истражување во акција.
Главни цели на проектот се:
1. Заживување на граѓанското учество во политичкиот и општествениот живот
2. Поддржување на граѓанското општество активно да се залага за демократски
реформи
3. Подобрување на соработката и здружувањето во граѓанскиот сектор со цел
зајакнување на граѓанската одговорност.
УЧИМЕ ПРАВО - Учебникот за граѓански и политички слободи и права е издаден во
рамките на програмата Учиме право, каде предавачите по Учиме право со примена
на интерактивна методологија, во духот на неформалното образование, ќе ги
предаваат содржините од Учебникот на средношколците - членови на клубовите
Учиме право во средните училишта во Република Македонија, а Учебникот ќе биде
споделен и со пошироката јавност со можност за негово преземање од интернетстраниците на Младинскиот образовен форум.
www.mof.mk www.radiomof.mk
www.mof.mk/servismladi
info@mof.mk
www.facebook.com/MOF.edu
www.twitter.com/MOFedu
www.youtube.com/YouthEduForum
www.flickr.com/MOFedu
телефон: +389 2 3139 692
факс: +389 2 3114 412
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Користена литература
Устав на Република Македонија од 17 ноември, 1991 година;
Деловник на Уставниот суд на Република Македонија, 1992;
Деловник на Собранието на Република Македонија, Службен весник на Република
Македонија бр. 91/2008;
Универзална декларација за човекови права донесена од Генералното собрание
на Обединетите нации (ООН) од 16 декември, 1966 година;
Европска конвенција за заштита на човековите права и основните слободи на
Советот на Европа, 1950 година;
Меѓународен пакт за граѓански и политички права (МПГПП) донесен од Генералното
собрание на Организацијата на Обединетите нации (ООН) од 16 декември, 1966
година.

Учебници, прирачници, монографии, статии и сл.
проф. д-р Гале Галев и проф. д-р Јадранка Дабовиќ Анастасовска, Облигационо
право (практикум), Просветно дело Скопје, второ издание – 2006;
проф. д-р Галев Гале, Штетно дејствие, Годишник на Правниот факултет „Јустинијан
Први“ во Скопје во чест на Димитар Поп Георгиев, том 40, Правен Факултет „Јустинијан
Први“ – Скопје, 2006;
проф. д-р Милан Недков, проф. д-р Тито Беличанец, проф. д-р Елена ГрадишкиЛазаревска, Право на друштвата, книга прва, Сигма Прес, Скопје, 2003;
проф. д-р Димитар Балајџиев, Вовед во правото – Право, Книга втора, Издавач
„Графос“, 2006;
проф. д-р Димитар Балајџиев, Вовед во правото – Држава, Книга прва, Издавач
„Графос“, 2006;
проф. д-р Гзиме Старова, Трудово право – теорија и законодавство, Просветно
дело, Скопје, 2003;
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доц. д-р Рената Тренеска Дескоска, Коституционализмот и човековите права, Правен
факултет „Јустинијан Први“ Скопје, 2006;
Родна Живковска, Општ дел на граѓанското право, Правен факултет „Јустинијан
Први“, Скопје, 2011;
Радмила Ковачевић Куштримовић, Мирослав Лазић, Увод у грађанско право, Пунта,
Ниш, 2011;
Асен Групче, Имотно (граѓанско право), Култура, Скопје, 1983;
проф. д-р Гордан Калајџиев и проф. д-р Гордана Лажетиќ-Бужаровска – ЗКП со
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