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ИНКОРПОРИРАЊЕ НА МОДЕЛИТЕ НА ДЕМОКРАТИЈА
КАКО НОВ ПРИСТАП ВО ПРОУЧУВАЊЕТО И 

УПРАВУВАЊЕТО НА ПОЛИТИЧКИОТ ИСЛАМ ВО 
СОВРЕМЕНИТЕ МУСЛИМАНСКИ ОПШТЕСТВА

Апстракт: Политичкиот ислам и политичките аспекти на исламската 
религија претставуваат старо-нова димензија во современиот политички спектар. 
Неговото унилатерално прифаќање или одбивање на демократијата придонесува 
за елементарна конфузија во научниот и оперативниот дискурс. Авторите водени 
од таквите претпоставки првенствено ќе ја изложат актуелноста на политичкиот 
ислам во генералните теоретски концепции за соодносот помеѓу исламот и 
демократијата, нотирајќи ги најзначајните фрагилности на таквото гледиште, 
а потоа ќе бидат димензионирани есенцијалните аспекти на диференцијација 
на моделите на демократија. Следствено, ќе бидат изложени круцијалните 
аргументирани моменти кои треба да го трасираат новиот пристап пристап при 
проучувањето и управувањето, инкорпорирајќи ги моделите на демократија.

Клучни зборови: Политички ислам, Демократија, Модели на демократија, 
Политичка идеологија, Муслимански општества

INCORPORATING MODELS OF DEMOCRACY
AS A NEW ACCESS TO THE STUDY AND MANAGEMENT OF 
THE POLITICAL ISLAM IN CONTEMPORARY MUSLIM SO-

CIETIES

Abstract: Political Islam and the political aspects of Islamic religion represent 
an old-new dimension of the contemporary political spectrum. His unilateral and lay 
alliance or rejection of democracy contributes to elementary confusion in scientific 
and operative discourse. The authors, guided by those permissions, will first determine 
the actuality of political Islam and the general theoretical concepts of the correlation 
between Islam and democracy, noting the greatest fragilities of such view, and then 
the essential aspects of the differentiation of the models of democracy will be dimen-
sioned. Consequently, the essential argumented moments that trace the new course 
in study and management will be exposed, incorporating the models of democracy.

Keywords: Political Islam, Democracy, Models of Democracy, Political Ideology, 
Muslim Societies 
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Односот помеѓу религијата и политиката секогаш претсавувал поле 

на своевидна  двострана интеракција. Без обзир дали вредносниот социо-
политички континиум на дадено општество тоа го восприема како позитивна 
или негативна особина на односниот политички систем сепак никој не може 
во целост да го игнорира значењето на религијата во човековиот живот. 
Исламот, односно политичките аспекти на исламската религија, рапидно станаа 
предмет на проучување од идеолошки и безбедносен дискурс, а добива и една 
засилена димензија поради неговите демографски специфики на конверзија 
и репродукција. Своеврмено, политичкиот ислам стана движечки промотор 
како на легитимизација на поредокот, така и агенс за политичка мобилизација 
на сите општествени слоеви во муслиманскиот свет и оние општества каде што 
доминантно живеат припадници на оваа религија. 

АКТУЕЛНОСТА НА ПОЛИТИЧКИОТ ИСЛАМ И ГЕНЕРАЛНИ ТЕОРЕТСКИ 
КОНЦЕПЦИИ ЗА СООДНОСОТ ПОМЕЃУ ИСЛАМОТ И ДЕМОКРАТИЈАТА

Политичкиот ислам се јавува како современ одговор на западната 
вестернизација и модерната глобализација пропратена со епистемолошка 
неизвесност, флуиден идентитет и морален релативизам. Туниското „Движење 
на исламската тендеција“, палестинскиот „Хамас“, „Фронтот на исламскиот спас“ 
во Алжир беа само зачеток на едно ново поглавје во таа констелација, а воедно 
и логичен континиум на разгранетата мрежа на социјални организации од 
каритативен и едукативен карактер како египетското „Муслиманско братство“ кои 
доживеаа трансформација во политички партии својствени се парламентарната 
арена на изборна компетенција. Аналогно на таквите процеси се отвори и 
прашањето за нивната (не)компатибилност со демократијата.

Таквиот правец ја следи и логиката на групирањата околу досегашниот приод 
кон оваа проблематика. Неопходно е во таа насока да ги изложам генерланите 
постулати на соодносот помеѓу политичкиот ислам и демократијата. Имено, 
досегашниот фокус во теоријата за корелацијата помеѓу исламот и демократијата, 
опфаќа три групи автори од западно и ориентално потекло, односно теоретичари 
и аналитичари на исламот.

Првата го третира исламот како политички неподобен за демократско 
нормирање. Оваа група која има мала поддршка од современиот исламски 
свет, смета дека демократијата е својствена за западниот свет и нема ништо 
што може да се поврзе со исламската социо-политичка пракса. Тука во прв 
ред спаѓаат западните теоретичари како Бернард Луис, Френсис Фукујама, 
Самуел Хантинготн, но и современи исламски идеолози како Хасан ал Бена, 
Саид Кутуб, Абул ал Мавлдуди, Фахид Абдулазис, Али Булач итн. Според  нив 
културолошки исламот е инкопматибилен со демократијата. Според вторите 
пак, вредностите какао што се демократијата и човековите права припаѓаат 
на периодот на џахилиет (незнаење и заблда пред појава на исламот) и имаат 
импакт врз отуѓувањето, „побуна против Бог“, и „варваризам“ спротивен на 
Божјата промисла па оттука се и неприфатливи. Според Калед Абул Фадл 
ориенталистите и исламистите согласни се дека постои унифицирана суштина 
на исламот која се спротиставува на есенцијализираниот „Запад“ чиј социо-
политички вредности какао демократијата и човековите ги подразбира како 
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екслузивен и непренослив западен производ.1 Исламски групи кои ги следат или 
поддржуваат ваквите позиции, како што нотира Хаифа Џавад, со нивниот обид за 
стекнување политичка моќ преку сила како неопходен метод, притоа наметнувајќи 
го како догматски систем на исламска власт всушност, одат во спротивност на 
автентичните исламски принципи кoи бараат саможртва и воздржување.2

Втората група означена какао либерален ислам, е дијаметрално различна 
од претходната. Претставниците како Фазлур Рахман, Мухамед Таха, Акбар 
Ахмед, Фатима Мерниси сметаат дека либералната демократија и исламот не 
се во контрадикција. Напртов, самиот ислам негува вредности како човековото 
достоинство, слобода и правда што како универзални идејно-политички 
вредности им припаѓаат на целиот човечки род. Дополнително, легитимитетот за 
власта од народот, а не од улемата (исламски правници задолжени за религиозни 
прашања) ѝ го одзема на државата секој атрибут на божествено.3

Третата група кокетира со демократијата притоа не поимајќи ја во нејзиниот 
конвенционален меинстрим, односно во интерпретација на францускиот 
лаицизам и секуларизам, што според нив нужно стимулира атеизам и морална 
декаденција. Така на пример Џон Еспозито, Азам Тамими, Мартин Хепер, Џон 
Вол, Тамара Сон, како и Сеид Катаб, Гери Бума и Азис ал Хибри се насочуваат 
кон адаптирање на некои демократски елементи на условите својствени за 
арапското и муслиманското поднебје, или се обидуваат да ги следат механизмите 
на легитимизација на власта, релативно позитивното парламентарното искуство 
и динамиката на интересните групи во самите општества. Ал Хибри оттука 
поентира дека денешните дебати во муслиманскиот свет не се насочени кон 
секуларизацијата, туку кон промоција на исламските облици на управување, 
односно демократизација на соодветен ислaмски начин, а таквиот процес не се 
доживува ни како западен ни како секуларен.4

Споменатите класификации имаат две суштински недостатоци. Испуштаат да 
ги нотираат супстанцијалните поенти на демократијата, односно дали и во колкава 
мера е во интерес на народот, да ги земат во предвид сондажите за политичките 
ориентации на граѓаните и се концентрираат околу прашањата на суверенитетот 
(народен или божји) и процедураралните параметри. Консеквентно, се фокусираат 
исто така и на прашања кои опфаќаат либерален призвук како што се секуларизмот, 
лаицизмот, моралниот релативизам или индивидуалистичките постулати ги 
аполигизираат низ исламска сфера. Конечно, за да се надминат недореченостите 
во врска со демократијата и исламот (политичкиот ислам) неопходно е генерички 
пристап кон концептот и феноменот демократија што во примарна инстанца би 
значело проучување на неговите облици и појавни модели. Таквиот пристап ќе 
ги декомпонира структурните елементи на уредувањето и ќе ги земе во предвид 
тривијалните расправи околу неуниформноста на демократијата како уредување 
и концепт. 

1 Khaled Abou El Fadl et all. “Islam and the Challenge of Democracy” In Islam and the Challenge of Democracy: 
Khaled Abou El Fadle and Others. Edited by Joshua Cohen and Deborah Chasman. Princeton: Princeton University 
Press. 2004. pg. 36
2 Haifaa Jawad. “Islam and Democracy in the Twenty First Century” in Muslim Societies and the Challenge of Se-
cularization: An Interdisciplinary Approach. Edited by Gabriele Marranci. New York: Spinger Science, 2010. pg. 66
3 Davorka Matić. “Islam i politika: Prilog raspravi o uzorcima demokratskog deficita na Bliskom Istoku” u Revija za 
socijologiju, Vol. XXXIX, No. 4. Zagreb: Filozofski fakultet, 2008. str. 290.
4 Azziah Y. Al-Hibri. “Islamic Constitutionalism and the Concept of Demcoracy” In Case Western Reserve Journal 
of International Law. Vol. 24. Issue 1. 1992. Pg. 2 http://scholarlycommons.law.case.edu/cgi/viewcontent.cgi?arti-
cle=1624&context=jil
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МОДЕЛИТЕ НА ДЕМОКРАТИЈА КАКО КОНЦЕПТ
Моделите на демократија од друга страна пак станаа проучувано поле 

изминатиов половина век од бројни причини. Секако забелешката што ја истакнува 
Дејвид Хелд е најмаркантна и суштински го демаскира прашањето за нивната 
актуелност. Имено, според американскиот политиколог причините поради кои 
таа се проучува произлегуваат од самата суштина и дефиниција на демократијата. 
Така, разбрана како форма на политичка еднаквост помеѓу народот и „владеење 
од страна на народот“, иницира тематизирање на неколку прашања поврзани со 
еднаквоста и власта. Тука би вброиле само дел од нив: на кого се однесува зборот 
народ, каков тип уество е замислен за него, што и под кои услови се смета за 
учество, колку обемен треба да биде опсегот на владеење, кое е соодветно поле 
за демократска еднаквост (законот, економијата, приватната или јавната сфера 
итн)?5

Ќе потенцираме два суштински аспекти кои ја детерминираат дистинкицијата 
и диференцијата на концептот на моделите на демократија. Прво, од процедурално-
формален дискурс, моделите на демократија како нов пристап во проучувањето 
на политичкиот ислам и исламските партии треба да бидат идентификувани во 
конотацијата на она што го разбираат Рани и Кендал, односно како „ментална 
слика“, суштинска природа на демократијата или основни обележја или принципи 
врз основа на кои можат да се разликуваат демократските системи од останатите 
системи.6 Второ, рамката на моделите на демократија и нивните суштински 
обележја е исцртана во зависност од степенот на содржаност на есенцијалната 
компонента на категориите сувереност на народот, политичка еднаквост, 
консулатција со граѓаните и владеење на правото - според претпоставите на 
горенаведените автори од една страна, како и елементите кои ги сублимира 
Сартори, а ги дополнува Васовиќ како права, слободи, еднаквост, правда, 
јавен интерес односно јавно добро, дефинирани врз база на широка рапсава и 
консензус, морален саморазвој и човекова самореализиација, партиципација, 
индивидуален интерес и корист, општествен развој и ефикансост на политичкиот 
систем од друга страна.7

НОВИОТ ПРАВЕЦ
Сега да се осврнеме на круцијалните моменти кои треба да го трасираат 

новиот пристап пристап при проучувањето. Со други зборови, значењето, 
односно неопходноста од инкорпорирањето на моделите на демократија може да 
се согледа низ неколку параметри кои имаат за цел да ги премостат досегашните 
недостатоци на унилателраниот пристап. 

Прво, моделите на демократија во себе ги опфаќаат социо-културните 
карактеристики на даденото подрачје и се прилагодуваат на дадениот политички 
амбиент. За потсетување, процесот на демократизација на комунистичките 
режими исто така не се одвиваше еднострано туку вклучувше елементи на 
кулурно-историското и политичкото наследство. Линц и Степан ова го нарекуваат 
„патеки“ кои водат кон демократска транзиција.8 Значи, моделите на демократија 
5 Дејвид Хелд. Модели на демократија. Прев. Мимоза Трајкоска. Скопје: Академски печат. 2009. стр. 13-14
6 Austin Ranney and Willmoore Kendall. “Basic Principles for a Model of Democracy” In Empirical Democratic Theory. 
Edited by Charles Cnudde and Deane Neubauer. Chicago: Markham Publishing Company, 1969. pg. 42
7 Vučina Vasović. Savremene demokratije. Tom I, Beograd: Služben glasnik, 2006. str. 52
8 Хуан Линц и Алфред Степан. Проблемите на демократската транзиција и консолидација: Јужна Европа, 
Јужна Америка и посткомунистичка Европа. Прев. Мимоза Трајкоска и Лазар Панајотов. Скопје: Академски 
печат. 2009. стр. 91-92
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иако сами по себе не се јавуваат во чист и униформен облик тежнеат да ги 
доловат тенденциите на дадената политичка култура, односно да ги отсликаат 
политичките ориентации на граѓаните и имплицитно низ теоретски дискурс да 
извршат алузија на социјалното и политилкото милје на дадено подрачје.

Второ, облиците на демократија ги нивелираат прашањата кои се од 
суштинско значење за дадениот систем на вредносни елементи аналогни на 
идеологиите и најчесто претставуваат минимален политички консензус околу 
виталните интереси на сите социјални чинители и интересни групи, кои својата 
агрегација и артикулација добиваат низ политичките партии. Дејвид Хелд ова 
го изразува како „мрежа“ на концепти и воопштувања во врска со аспектите на 
политичката сфера и клучните услови за етаблирање како што се економските 
и социјалните.9 Едностраното копирање на еден или друг облик, најчесто низ 
вестернизиран канализатор како во исламскиот свет продуцира авторитаризам 
или генерира нестабилност во самиот поредок. 

Трето, од теоретски дискурс, моделите на демократијата ги апсорбираат 
двете архетипски полиња на разграничувања во пристапот. Савески ја отсликува 
оваа концепција на следниов начин. Според едното поле дихотомојата ја 
рефлектира прашањето што претставува демократијата, односно нејзнината 
суштина во зависност од тоа дали се фокусира на целите на демократскиот систем 
или пак на процедурите во донесување на одлуките. Другата пак, ја изразува 
линијата на поделба на прашањето дали е потребно поголем или помал обем на 
партиципиенти во процесот на донесување одлуки. Според едната граѓаните ја 
остваруваат власта преку избрани претставници, а според втората што е можно 
поголемо и посеопфатно учество на граѓаните во процесот на донесување на 
одлуките.10

Четврто, моделите на демократија даваат аргументиран одговор на 
серија прашања дискутабилни во досегашниов период: односот со културно-
религиозните различни групи и нивното меѓусебно уредување на односите, 
компетенцијата помеѓу елитите, инклузивноста на новите комуникациски 
технологии во политичките процеси, вредносниот плурализам како и самата 
природа на власта во таквиот систем.

Новиот пристап кој во себе би ги инкорпорирал моделите на демократија 
означува схема, рамка и модус на проучување на политичкиот ислам во односот на 
дилемата околу компатибилноста помеѓу исламската идеологија и демократијата. 
Воедно моделите на демократија претставуваат differenta specifica на новиот 
правец во однос на теоретскиот антагонизам помеѓу „судирот на цивилизациите“ 
и „крајот на историјата“ (тезите на Самуел Хантингтон и Френсис Фукујама). 

Покрај оваа рамка, цениме дека неопходно е и да се надмине и 
проблематиката околу компатибилноста на исламот и демократијата првенствено 
разграничувајќи неколку погрешно поставени контури. Прво, изедначувањето 
на исламот како религија и политичкиот ислам (и исламските партии како негов 
агенс) во политичкиот живот, односно исламот како фактор и културолошка 
одредница наспроти исламските чинители како политички субјект. Во овој правец 
истражувањата на значајните моменти на политичката култура на исламските 
општества водат до заклучок дека исламската религија како културолшки 
фактор не игра улога во демократските политички ориентации на граѓаните, а 

9 Дејвид Хелд, op. cit. 2009, стр. 19
10 Здравко Савески. Демократија: Модели и дилеми. Скопје: Готен, 2011. стр.17
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поголемиот број од истите ги доживуваат исламските партии идентично како и 
останатите (истражувањата на Даниел Прајс и Pew Research Center). Второ, мора 
да се надминат теоретските небулози околу „демократизирањето“ на религиите 
и фокусот на истражувањата да се ориентира кон политичките идеологии и 
нивниот демократски дијапазон и капацитети, како и практиката и искуството со 
демократските процеси.

ЗАКЛУЧОК
Водејќи се од досега изложеното, може да заклучиме дека стипулирањето 

на моделите на демократија како пионерски ракурс во научната публикација би 
отворил есенцијална конфигурација за нов пристап при натамошните истражувања 
и ревидирање на досегашниот научен дискурс кој лаички го нивелира концептот 
на демократија без елементарните облици на неговата диференцијација и 
модалитетите на неговата конструкција и примена. Научната јавност во иднина 
ќе треба да се осврне на демократските решенија во политичките процеси на 
различните модели на теоретско рамниште и да направи синергија на теоретско-
филозофскиот и емпирискиот пристап, односно корелација на политичкиот ислам 
со либералната демократија, современиот облик на полиархија, консоцијалната 
демократија, делиберативната демократија и исламската сфера, исламските 
особености за мултикултурно граѓанство, како и манифестациите што таквите 
модели ги продуцираат како ограничена власт, секуларизам, алтернативни 
изори на информирање, вредносен плурализам, политичка афилијација, голема 
коалиција, право на вето, признавање на автономија и посебност, инклузивноста 
на малцинските групи итн.
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Служба за организирано живеење со поддршка во локалната заедница- Скопје

ГЛОБАЛНИ ИМПЕРАТИВИ НА СОЦИЈАЛНАТА 
ПОЛИТИКА 

Aпстракт: Oрганизациите и агенциите кои се јавуваат како актери во 
обликување на глобалната општествена динамика делуваат во разни домени. 
Сепак, без разлика на нивните приоритети на интерес евидентно е дека сите тие 
имаат повратно влијание во социјалниот домен.Текстот во себе го комбинира  
односот на силите мегу националните влади  и глобално мобилниот капитал  во 
полза на социјалната политика.

Клучни зборови: глобализација, социјална политика, социјално-политички 
активности 

GLOBAL IMPERATIVES OF SOCIAL POLICY

Abstract: Organizations and agencies that act as actors in shaping global social 
dynamics act in various domains. However, regardless of their priorities of interest, it 
is evident that they all have a backlash in the social domain. The text combines the 
relationship of forces between national governments and globally mobile capital in 
favor of social policy.

Keywords: globalization, social policy, social and political activities

Поаѓајки од трансформацијата на општествата во последните години како и 
од карактерот  на самите промени, евиденттно е дека  светот се соочува  со појава 
на нова епоха, која ја карактеризираат се поголем број на глобални стрктури, кои 
ги предизвикуваат  националните рамки и нудат екстензивна децентрализација 
на авторитетот. Иднината на ваквиот светски развој е забележана во сите 
општествени промени. Социијалната политика неминовно ги дели истите 
предизвици. Нејзиното креирање, практикување и евалуирање повеќе не 
претставува  изолиран интерес на одредена земја, туку намерно  или ненамерно, 
директно или индиректно, национслните социјални политики сега се третирани 
во еден покомплексен систем и нивната имплементација  е директно поврзана 
со пошироките случувања на глобслната политичка арена.  Иако глоблизацијата 
привлече зналително внимание помегу теоретичарите од останатите научни 
дисциплини како политички науки, социологија, економија и мегународни 
односи, сепак истото неможе да се каже и за социјалната политика.  Исклучок од 
ова е проучувањето на супранационализацијата  во контекст на европеиацијата.  
Kleniman  и  Piachaud  се некои од авторите кои работеа и пишуваа за овој 
субглобален контекст.  Huber и Stephens  пишуваа за иднината на скандинавската 
социјалемократија во светлина на зголемена глобална економска конкуренција 
и европеизација. Esping-Andersen  ги разгледуваше трендовите на социјалната 
благосостојба во глобален контекст. Според него релативното намалување 
на силата на националните Влади во однос на глобално мобилниот капитал, 
предизвикува промена на традиционалните рамки на социјалната политика од 
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повеке аспекти: 1. Пред се, предлага поголемо внимание на супранационалните и 
глобални актери во објаснување на промените во социјалната политика. Бидејки 
аналитичките рамки на социјалната политика потекнуваат од проучување на 
економски привилегираните Северни и Западни држави на благостојба, тие 
имаат тенденција да ја прикријат важноста на институциите како Мегународен 
монетарен фонд (ММФ), и Светска Банка. Сега кога социјалната политика е свртена 
повеќе кон проулување на помалку развиените Источни и Јужни социјални 
држави, и кога одржливоста  на  социјалните држави е доведена во прашање 
поради глоблната економска конкуренција, релативното занемарување на овој 
вид на институциии повеќе не е оправдано.; 2. Исто така, доага до воведување на 
ново поле на проучување во рамки на социјалната политика. Ова ново поле на 
проучување вклучува супранационализација  или голобализација на социјално 
–политичките инструменти, политики и обезбедување. Супранационализацијата 
на социјалната политика вклучува најмалку три форми: супранационална   
регулација, супранационална редистрибуција и супранационално обезбедување. 

 » Првата форма  ги вклучува оние механизми, инструменти и политики 
на глобално ниво, кои имаат тенденција да ги регулираат условите на 
размена и функционирањето на фирмите во интерес на социјалната 
заштита и социјалната благостојба. 

 » Втората форма се однесува на редистрибуцијата мегу земјите. На суб-
глобално ниво ваквиот начин на редистибуција успешно функционира 
преку структуралните и асоцијативните фондови на Европската Унија. 
Нивната цел е обезбедување на одреден степен на поддршка за 
посиромашните региони од страна на побогатите региони.

 » Третата форма на глобална социјална политика е обезбедувањето на 
социјална заштита на ниво повисоко од националното. Ова се однесуваа 
на ембрионални мерки кои досега единствено се практикуваа на суб 
глобално ниво, европско ниво каде лугето можат да се стекнат со 
одредена услуга или право во полето на социјални и грагански права 
од страна на агенција која делува на глобално ниво. 

 Другата страна на медалот на глобализацијата на социјалната политика 
е социјализација на глобалната политика. Со други зборови, главни теми на 
расправа на мегународните состаноци се повеќе се социјалните аспекти на 
живеењето. Со колапсот на студената војна  како и историскиот пораз на 
одредени статички и централизирано економски верзии за социјализмот, светот 
навлезе во една нова развојна етапа. Од една страна постојат можбноси за 
појава на бројни национални ривалства  или регионални трговски војни како 
и пораст на расизмот и предрасудите.  Ваквото песимистичко сценарио беше 
дадено од страна на Chomsky. Од друга страна пак постојат можности за појава 
на ефективна глобална политика која ке биде засегната не толку со заштита  на 
националните суверенитети, туку со интервенции во глобалниот економски 
систем за подобрување на благосостојбата на светската популација. По изминатиот 
период на докажување на погодностите мегу режимите како социјализам или 
капитализам кои го одбележаа 70-тите години од минатиот век, сега се јавува 
можност за потрага по глобална социјална правда заради пресретнување на 
човековите потреби на поголемиот дел  од светската популација.

 Инсистирања за глобализација на социјалната политика: Инсистирањата 
или перспективите за развој на глобалната социјална политика се поттикнати од 
повеќе предиспозиции  како: зголемена глобална економска конкуренција, како 
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и од предизвикот кој се поставува пред глобалниот капитализам  во правец на 
самостојно регулирање во интерес на човековите потреби. Vorbuba истакнува 
дека економската миграција како и појавата на заеднички закани за животната 
средина води неминовно кон формулирање ма транснационална социјална 
политика. Сепак овие предиспозиции не водат автоматски кон прифакање на 
глобални солуции. Индивидуалните национални или регионални интереси како и 
протекцизмот се алтернативни стратегии кои можат да бидат прифатени од страна 
на Владите.  Можно е да и биде одлеано на глобализацијата. Исто такааа може да 
не се појават глобални политички актери кои ке ја визуелизираат можноста за 
глобална социјална политика.

Теми од доменот на социјалната во глобален контекст: Покрај стандардните 
теми во проучување на социјалната политика, како вработување, плати, станбена 
политика, здравствена заштита и сл, постојат и анализи на голем број други теми 
кои говорат за следните прашања: социјална правда, граганство, универзалност 
или диверзитет, автонномија и гаранции, сервиси за обзбедување на услуги, 
приватен и јавен домен и сл.

Во продолжение следи еден обид за конструирање на секоја тема поединечно:
a) Правда меѓу државите:  Гледано од еден аспект, ваквото прашање не треба 

да претставува поголем концептуален проблем. Социјално политичките анализи, 
размислувајки глобално едноставно ке се здружат силите со специјалистите од 
студиите за развој и ке го анализираат степеност до кој светот е „праведно место 
за живеење“. Податоците во однос на социјалните нееднаквости во и мегу нациите 
сега веќе се подостапни и лесно можат да бидат анализирани.  Консеквентно на сето 
ова ке може да се дефинира рамка за глобалната социјална правда мегу земјите. 
Но гледано од друг аспкт прашањето за  транснационалната правда покренува 
различни аналитички и политички прашања. Политичкиот процес на класната 
демократска борба на малите релативно хомогени држави од Северот и Западот кои 
обезбедиле одреден степен на социјална правда не е лесно применлива на глобални 
ниво. Исто така конкуренцијата мегу вакви релативно правни држави и оние кои не 
се „оптоварени“ со ваквиот степен на социјални правда претставува можност да и 
наштети на локалната социјална правда постигната во земјите на Запад и Север. 

б) Супранационално граѓанство: Размислувајки за концептот на граганство 
во глобалниот свет повторно доага до израз  двостраноста на концептот. Од една 
страна граганството во контекст на демократските капиталистички општества се 
залага за обезбедување на правата и обврските кон сите грагани во една држава. 
Од друга страна исто така се залага за исклучување од граѓанските права на оние 
надвор од државата.  Во последните години од дваесеттиот век бевме ведоци на 
симултани подобрувања  во обезбедувањето на грагански права во одредени 
земји но истовремено и на зголемување на рестрикциите за мигрантите кои 
бараат пристап до граѓански права во одреден субглобален регион.  За да го 
разгледаме концептот на граѓанство на супранационално ниво  корисно е да се 
спомне Маршаловиот концепт за граѓанство каде се издвојуваат три компоненти: 
политички права (право на глас), граѓански права (право на еднаков третман пред 
законот) и социјални права (еднаков третман во дистрибуција на национални 
ресурси). Иако овие права и асоцијативни обврски кои произлегуваат од нив се 
развивани историски  во капиталистичките општества на една земја, развојот 
на глобалното граганство од сите три вида се уште е во развој. Овие процеси се 
највеќе развиени во Европски контекст. 
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в) Глобална универзалност и диверзитет: Ова пред се ја опфаќа ја опфаќа 
тензијата помегу континуираните заложби за моралноста на универзализмот типичен 
за социјално политичката анализа и новиот пристап на диференцијалност и разлики 
кој го нагласува постмодернистичката социјално политичка анализа. Проектирано 
на супранационално и глобално ниво  овие дилеми се повеќе се продлабочуваат. 
Пред се, не постои  глобална определба кон вредностите на универзализмот која 
би можела да ги води креаторите на политиката при одлучување во контекст на 
диверзитетот. Одејки чекор понатаму може да се каже дека социјалната правда 
сега претставува актуелно прашање на супранационалната агенда.  Додека 
некогашниот капиталистички Запад се фокусираше само на политички и цивилни 
права за разлика од комунистичкиот Исток  кој пак ги занемаруваше овие права за 
сметка на социјалните права, со пагањето на камунистичкиот проект глобалниот 
капитализам е повикан за да се процени неговиот капацитет за обезбедување на 
правни, политички и социјални права универзално.

г) Субсидијарност и супранационализам: автономии и гаранции: 
Субсидијарноста, принцип кој беше воведен во пост Мастришкиот политички процес, 
предвидува одлуките да можат да бидат доведени на посебно, локално,регионално 
или национално ниво само ако можат подобро да бидат креирани на тоа ниво. 
Секоја политика обезбедува транснационална редистрибуција мора да биде 
доведена на повисоко државно ниво доколку се сака гаранциите за субсидијарност 
на неразвиените области како и гаранциите против социјалниот дампинг да бидат 
обезбедени. Исто така треба да се конституира процес на донесување на одлуки 
кој ке ги поврзува локалното со супранационалното ниво со цел симулано да се 
гарантира обезбедувањето и автономијата. 

д) Глобална социјална редистрибуција, регулација и заштита: Наједноставната 
типологија на глобалната социјална политика и нејзините мерки и  механизми 
на дествување  би ја поделива прво глобалната интервенција  на националната 
социјална политика и второ на три форми на глобална социјална политика: 
транснационална редистрибуција, супранационална регулација и глобална 
заштита.  Овие три типа на супранационална активност веќе се случуваат  но 
најчесто се дефинирани во рамки на еден регионален блок како Европската 
Унија.  Елементите на сите три, мегутоа можат да се сретнат и на глобално ниво. 
Примери за тоа има повеќе ; Економската помош на западот наменета за Истокот 
можеби не влезе како дел од Маршаловиот план  но сепак еден дел се обезбедува 
преку активностите кои се превземаат за обезбедување на социјална стабилност. 
Грижата да се намали социјалниот дампинг се појавува и во агендата на Светската 
Банка. Паралелно со истакнување на оваа иницијална концептуализација се 
наметнува и потребата од постојано анализирање на оние глобални агенции кои 
се вклучени во транснационалната редистрибуција, регулација и заштита.

Проект на глобална социјална реформа може едноставно да се изрази како 
иден развој на оние системи на редистрибуција, регулација и заштита.Глобалната 
прогресивна политика за оданочување која се користи диспропорционално 
од побогатите земји  за да се финансираат шемите за социјална сигурност 
во посиромашните земји, претставува пример за глобална редистрибуција. 
Проширувањето на Европскиот проект за социјално регулиран капитализам 
ширум целиот свет претставува пример за глобална регулација. Зголемувањето на 
силата и интеграцијата на супранавионалните судови и зголеменото поттикнување 
на граганите да ги користат нивните услуги против владините непрвилности 
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се пример за глобална заштита. Обезбедувањето на овие цели може да биде 
доведено во прашање поради различни видови на пречки. Една од главните цели 
на оваа иницијатива во полето на глобална социјална политика е имплицитно 
па дури и експлицитно артикулирање на алтернативни политички стратегии за 
глобалниот социјален реформизам кои преовладува.  Слободната трговија и 
падот на трговските бариери во интерес на економскиот развој на земјите во 
развој е стратегија која е фазоризирана од страна на некои. Друга постоечка 
стратегија е реформата на Светската Банка и Мегународниот монетарен фонд  со 
цел овие Бретон Вудски агенции да применат  посеопфатни стратегии за социјална 
условеност во нивното раководење.  Социјалните интервенции  практикувани од 
страна на супранационалните агенции е исто така растечки феномен. Други кои 
не согледуваат дека светската растечка регулација на глобалниот капитал може 
исто така да ги обезбеди интересите на сиромашните во светот  и ја прифакаат 
политичката стратегија на борба мегу глобалните агенции. 

Без разлика на тоа која стратегија се смета за најсоодветна со цел глобалниот 
реформистички проект да биде успешеен сепак сите тие зависат од развојот на 
интернационалистичките социјални притисоци. Дали тој ке биде зајакнат во иднина 
или ке се случи колапс мегу идентификација на локалните и етничките групации 
е секако фундаментално прашање, врз основа на кое секое размислување во 
доменот на прогресивна глобална социјална политика ќе зависи.  
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Служба за организирано живеење со поддршка во локалната заедница- Скопје

СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ ВО СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

Aпстракт: Во доменот на разни земји и на разни општествено-политички 
системи, како и општествени уредувања  се среќаваат различни форми, видови и 
модели на  планирања во социјалната политика. Значајно планирање во доменот 
на социјалната заштита има стратешкото планирање. Стратепкото планирање 
во социјалната заштита се креира за подобрување на квалитетот на живеење 
на ранливите категории во општеството со цел  подобрување на нивната 
благосостојба. Трудот го анализира стратешкото планирање во социјалната 
заштита ставајки акцент врз програмите и стратегиите кои се спроведуваат од 
страна на Министерството за труд и социјална политика.

Клучни зборови: стратегии, програми, социјална заштита

GSTRATEGIC PLANNING IN SOCIAL PROTECTION

Abstract: Various forms, types and models of social policy planning are encoun-
tered in the domain of various countries and various socio-political systems, as well as 
social arrangements. Significant planning in the domain of social protection has stra-
tegic planning. Strategic planning in social protection is created to improve the quality 
of living of vulnerable categories in society in order to improve their well-being. The 
paper analyzes strategic planning in social protection focusing on programs and stra-
tegies that are implemented by the Ministry of Labor and Social Policy.

Key words: strategies, programs, social protection,

Стратешкото планирање претставува процес на формулирање и 
на спроведување на стратегии со кои организациите и институциите се 
приспособуваат и влијаат врз промените во опкружувањето.Стратешкото 
планирање е континуиран и комплексен процес на одлучување за планираните 
идни последици како да се остварат тие и како да се мери и да се оценува успехот 
во развојот. Стратешкото планирање треба да се разликува и од општото но 
и од тактичкото планирање со кои се предвидуваат одделни постапки и фази 
што мегусебно понатаму се поврзуваат за да се остварат најдобри резултати. 
Стратегијата како пристап почнува да се користи од средината на педесеттите 
години од минатиот век. Во основа на стратешкото управување е изградба на 
човечки ресурси но и адекватна организација што ке овозможи реагирање 
на промените  во средината.  Со анализа на состојбите, со насочување на 
организираните структури, со формулирање на стратегии и нивна имплементација 
се настојува да се подигне ефектот во развојниот процес. Стратешкото планирање 
е насочено кон донесување на одлуки поврзани со организација на системот  и 
опкружувањето. Како комплексно и сложено планирање тоа бара подолго време 
од долгорочните планирања. При тоа се користат различни техники, анализи, 
модели и сценарија за да се дефинира стратегијата.  Во таа смисла се применува  
и повеке варијатно планирање на односите што можат да се случат во иднина. 
За да се управува со стратешки прашања во социјален контекст, потребно е да се 
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добиваат и идентификуваат сигнали со социјални карактеристики кои се базирааат 
врз социјално општествените процеси и кои можат да влијаат врз дефинирањето 
на стратегиите. Стратешката анализа е составен дел на стратешкото планирање 
и е исклучително значајна за правилно одлучување во доменот на стратешкиот 
систем.  Анализата овозможува на состојбите кои се случува дејството на клучните 
фактори  во планирањето и одлучувањето: луге, ресурси и опкружувањето.  Преку 
елементите што се согледувааат  , со  стратешката анализа им се овозможува на 
насителите на планските одлуки правилно да ја разберат средината во која треба 
да се остваруваат среднорочните и долгорочните цели. На тој начин можат да 
се приспособуваат идните очекувани состојби со постојаните и да се планираат 
потребните ресурси, кадри и услови за нивно достигнување.

Со примена на техниките за подигање на креативноста се оспособуваат 
креаторите на социјалните политики да ги искористат идеите, знаењата и да ги 
разберат барањата на лугето што може да им помогне во ддефинирањето на 
вистинската развојна стратегија.  Во процесот на стратешкото планирање мора да 
се има предвид разновидноста на факторите како од општата така и од посебнта 
односно локалната средина.  Со примена а стратегиската анализа се добиваат 
податоци  и информации што се влезен ресурс користен при формулирање на 
развојните стратегии. При тоа во развојните стратегии се вклучуваат заложбите и 
се дефинираат активностите за реагирање и приспособување на организационите 
структури  и на системот на институциите  кон промените на средината што треба да 
се остварат. Тоа е сериозна задача која ја поставува обврската пред управувачките 
нивоа да го дефинираат правецот на развој на општеството во најзначајните 
сегменти а во тој контекст се и прашата  што ја дефинираат социјалната сигурност 
и социјалната заштита.

Социјалната сигурност  на граганите во Република Македонија се обезбедува 
преку системите за социјално осигурување и за социјална заштита.  Социјалната 
заштита е организирана дејност од страна на државата заради спречување и 
ублажување на социјалните ризици  на кои е излоен граганинот, семејството и 
групи население  кои во текот на својот живот се соочуваат со одреден социјален 
ризик.  Системот на социјална заштита во Република Македонија е изградуван  во 
изминатите години и истиот е во процес на постојано доградување. Овој систем 
сега се наога во фаза кога се неопходни натамошни унапредување и реформи  со 
кои ке се подигне неговата ефикасност и ке се обезбеди стабилно функционирање 
на долг рок заради успешно задоволување на интересите на граганите кои имааат 
потреба од социјална заштита и социјална сигурност. Во Уставот на Република 
Македонија е предвидено дека државата се грижи за социјалната заштита и 
социјалната сиурност  на граганите во согласност со принпипот на социјална  
праведност. Имено по предлог на Владата, Парламентот  ги носи законите со кои 
државата  го воспоставува системот на социјална заштита и социјална сигурност 
и го овозможува нивното функционирање, обезбедува услови и мерки за вршење 
на социјално-заштитната дејност  и развива форми на самопомош. Овие системи 
во најголем дел се финансираат од придонеси што се плакаат од бруто платите на 
вработените, а по потреба определени дефицити се покриваат од државен буџет.  
Социјалната заштта на граганите им обезбедува социјална помош и социјални 
услуги  во случаи на изложеност на ризик и по потреба  односно кога не се во 
состојба самостојно да ја остваруваат својата сигурност.  Социјалната заштита се 
финансира преку државниот буџет а за одделни надлежности и од општините.  
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Од државниот буџет се финансираат  образованието, детската аштита, културата  
и други социјално поврзани области  коишто исто така придонесуваат за 
социјална сигурност на граганите. Сето ова треба да се има предвид за да се фатат 
организацијата и структурата на социјалната сфера  која постојано се надоградува 
и менува.  Така со Законот за социјална заштита  е предвидено дека Републиката 
е основен носител на СЗ на граганите и обезбедува услови за нивно остварување. 
Тоа значи дека државата како основен носител на социјалната заштита  треба да 
обезбедува услови за нејзино остварување. Со ова се потврдени принципите на 
плурализам, социјална инклузија, децентрализација и деинституционализација  
што постојаат во регулативата со што се овозможува демократски модел на 
уредување на односите. Всушност се потврдува единствената заложба што ја има 
државата  во регулирање и обезбедување на услови.

Понатаму во истиот член е предвидено: „Републиката го воспоставува 
системот на социјална заштита и го овозможува неговото функцонирање, 
обезбедува услови за вршење на социјално-заштитна дејност и развива форми на 
самопомош“. Оваа одредба  во суштина ги прецизира надлежностите на државата  
во воспоставување на системот на социјална заштита  со што таа иа исклучителна 
надлежност за урдување на областите и за начините каде што се оформува 
институционалната структура  и систем што е во државна надлежност. Имено 
државата ги уредува основите и системот на социјална сфера со што таа е овластена 
да го  овозможи  функционирањето на овој систем.При тоа овластувањето се 
однесува на потребата државата да ги оформи институциите преку кој овој систем 
може да функционира, да го обезбеди  неговото финансирање, секојдневно 
работење и развивање. Под „обезбедување на услови“се претпоставува создавање 
и постоење на сите елементи за вршење на функциите на државата во социјалната 
сфера.. Покрај тоа државата е таа која ги развива облиците на самопомош преку 
која се остваруваат целите на социјалната политика и социјалната заштита  и 
поголемо вклучување на сите грагани и расположливи ресурси во оваа сфера. 
Во рамките на Владата на Република Македонија, Министерството за труд и 
социјална политика е надлежен орган за спроведување на Законот на социјална 
заштита. Ова Министерство ја креира политиката, ја предлага законската рамка 
и врши контрола врз примената на законите и другите подзаконски акти. За таа 
цел Министерството за труд и социјална политика во изминатите години  има 
донесено вкупно 40 стратешки документи од кои 13 се однесуваат на областа на 
социјалната заштита. Тие документи опфакаат:

 » Програма за остварување на социјалната заштита - Со оваа програма 
поблиску се уредуваат подрачјата на социјалната заштита, потребите 
на населението од социјална помош и заштита, социјалната превенција 
и средствата за остварувањето на социјалната заштита. Исто така 
програмата предвидува подобрување и развој на услугите и мерките 
од социјална заштита, согласно потребите на граѓаните. Програмата 
се заснова на политиките и определбите на Владата на Република 
Македонија со која се имплементираат стратешките приоритети на 
Републиката за тековната година, Оперативниот план за активните 
програми и мерки за вработување за тековната  година, Националната 
стратегија за деинституционализација во системот на социјална заштита 
во Република Македонија 2008-2018 година, Програма за интеграција на 
лицата на кои им е признаено правото на азил во Република Македонија, 
Програмата за помош и поддршка при реинтеграција на повратници 
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во Република Македонија, согласно со реадмисионите договори, 
ревидираната Национална стратегија за изедначување на правата на 
лицата со инвалидност 2010-2018 година, Националната стратегија 
за старите лица 2010 – 2020 година, Националната стратегија за 
намалување на сиромаштијата и социјалната исклученост во Република 
Македонија 2010- 2020 година, Програмата за развој на социјалната 
заштита 2011-2021 година и Буџетот на Република Македонија. 

 » Програма за развој на социјалната заштита (2011-2021) -  Претставува 
документ кој интегрира долгорочно планирање на социјалната заштита 
интегрирајки ги тековните процеси и правци во развојот на социјална 
заштита, визијата, стручната работа во установите од социјална 
заштита, континуираното и професионално образование, како и 
правилата за лценцирање и стандардизација  и социјалните услуги од 
институционална и вонинституционална заштта за корисниците. 

 » Програма за условен паричен надоместок за средно образование - 
Програмата за условен паричен надоместок за средно образование 
има за цел подобрување на пристапот и квалитетот на образованието 
за ученици во средно образование од домаќинства кои се корисници на 
право на социјална парична помош. Со оваа програма ќе се обезбедат 
дополнителни парични надоместоци за учениците, кое право е 
условено со запишување и посетување на средното образование и има 
за цел да го зголеми бројот на лица запишани во средно образование од 
домаќинства корисници на правото на социјална парична помош, како 
и реализација на задолжителното средно образование во Република 
Македонија.

 » Програма за спроведување на мерки за располагање со имот кој ЦСР 
го стекнал по основ на склучен договор за доживотно издржување 
со корисници на постојана парична помош -  Со оваа програма 
се утврдуваат мерките за располагање со имотот, кој центарот за 
социјална работа го стекнал по основ на склучен договор за доживотно 
издржување, а со цел да биде даден на користење, односно на 
плодоуживање на граѓаните, кои се наоѓаат во положба од социјална 
потреба поради изложеност на најтежок облик на социјален ризик, 
како и корисниците на овие мерки.

 » Национална стратегија за стари лица (2010-2020) -  Визијата на 
стратегијата овозможува подобрување на квалитетот на животот 
на старите лица во Република Македонија, односно подобрување 
на нивниот социо-економскиот статус, достапност на ресурсите во 
животната средина и интеграција во општествената средина, независно 
од пол, возраст, место на живеење и етничка припадност, почитувајќи 
го при тоа правото на индивидуален избор. Мисијата на Стратегијата 
за стари лица е да создаде една интегрална и координирана политика 
за заштита на старите лица насочена кон подобрување на нивниот 
социјален и економски статус, зајакнување на општествената кохезија, 
поттикнување и оддржување на нивната независност, спречување на 
нивната маргинализација и развивање и зајакнување на системот на 
здравствена заштита. Исполнувањето на мисијата ќе биде остварено 
преку имплементција на акциски планови за реализација на мерките 
предвидени во текстот на Стратегијата од страна на сите одговорни 
субјекти вклучени во реализација на истата.

 » Национална стратегија за намалување на сиромаштијата и 
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социјалната исклученост (2010-2020) - Стратегијата за намалување на 
сиромаштијата и социјалната исклученост е изработена како документ 
кој ја отсликува интенцијата на Република Македонија за изедначување 
на степенот на вклученост и добросостојба низ сите слоеви од 
општеството.  Таа се состои од 14 подрачја  и тоа: вработување, 
неформална економија и јакнење на претприемништво, пазар на труд, 
сиромаштија, здравствена заштита, долгорочна нега, образование, 
социјална заштита, транспорт, комуникација, домување, детска 
заштита, еднакви можности помегу маите и жените и сензибилизација 
на јавноста за социјалната инклузија. 

 » Протокол за соработка мегу надлежните институции во случај на 
сексуална злоупотреба на деца и педофилија - Со овој протокол се 
обезбедува ефикасна и успешна соработка на надлежните органи 
во подигање на нивото на заштитата и помошта на децата жртви на 
сексуална злоупотреба и педофилија, какo и помош на сторителите 
на овие криминогени дела во насока на промена на однесувањето 
и нивно интегрирање во општеството. Во Протоколот се содржани 
видовите, начинот и содржината на соработката помеѓу надлежните 
органи и другите учесници во откривањето и спречувањето на 
сексуалната злоупотреба на деца и педофилија и тоа во давањето на 
заштита на децата жртви на сексуална злоупотреба и педофилија како и 
промената на однесувањето и интеграцијата на сторителите на ваквите 
криминогени дела во општеството

 » Национална стратегија за изедналување на правата на лицата со 
инвалидност (2010-2018) - Стратегијата претставува план на многубројни 
активности што произлегуваат од начелата на Конвенцијата за 
правата на лицата со инвалидност донесена од Обединетите нации 
на 13 декември 2006 година која ги регулира правата и потребите 
на лицата со инвалидност, како и учеството на главните учесници во 
реализацијата, како што се надлежните министерствата, институциите 
и граѓанските организации. Овие активности ќе бидат мерливи во 
степенот на реализација преку донесување на годишни акциски 
планови во периодот од 2010-2018 година. Со Националната стратегија 
се предвидува поддршка на Националниот совет на инвалидските 
организации на Македонија, организациите на лицата со инвалидност, 
нивна партиципација во донесување на одлуки по прашањата 
за лицата со инвалидност. Владата на Република Македонија има 
формирано Национално координативно тело за еднакви права на 
лицата со инвалидност во Република Македонија во кое партиципираат 
претставници од националните инвалидски организации, од 
министерствата и од институциите надлежни за оваа област.

 » Национална стратегија за деинституционализација (2008-2018) - 
Основна цел на оваа Стратегија е подигање на квалитетот на услугите 
од социјална заштита и создавање на услови за приближување на 
услугите до корисниците на локално ниво. Оваа цел ќе се постигне преку 
развој на постојните и на нови вонинституционални форми на заштита 
и преку трансформација на постојниот систем на институционална 
заштита. Стратегијата ја наметнува потребата од проценка на улогите 
и одговорностите на централните и локалните структури и го 
промовира и зајакнува партнерството помеѓу државата, локалните 
власти, граѓанскиот и приватниот сектор во обезбедувањето на услуги 
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од областа на социјалната заштита. Нејзина цел е да се презентира 
ситуацијата на социјалните потреби и да се промовираат форми на 
заштита кои нудат висок квалитет на услуги достапни за граѓаните во 
местото на живеење преку кои ќе се олесни интеграцијата на одредени 
групи на корисници.

 » Мултидисциполинарен протокол за постапување со деца на улица/
улични деца – Протоколот ги опфака главните партнери за соработка 
( Завод за социјални дејности, Центри за социјална работа, Дневни 
центри, Ресорни министерства)како и начините, постапките и мерките 
во работа со децата од улица-уличните деца. 

 » Програма за субвенционирање на потрошувачка на енергија - Со оваа 
програма се врши субвенционирање на потрошувачката на енергија 
(електрична енергија, огревно дрво, јаглен, екстра лесно масло за 
домаќинства/ нафта за домаќинство и централно греење). Корисници 
на оваа програма се домаќинства кои се корисници на право на 
социјална парична помош и семејства корисници на правото на 
постојана парична помош. 

 » Програма за рефундирање на средства платени како царински 
давачки, данок на додадена вредност и акциза за набавка на патнички 
автомобил за лица со најмалку 80% инвалидност на долните 
екстремитети, лица со умерена, тешка и длабока интелектуална 
попреченост, за потполно слепи лица со придружник и за потполно 
глуви лица - Со оваа програма се уредуваат мерките, носителите, 
начинот на спроведување, потребната документација и обезбедените 
средства за рефундирање на средства платени како царински давачки, 
данок на додадена вредност и акциза за набавка на патнички автомобил 
за лица со најмалку 80% инвалидност на долните екстремитети, лица 
со умерена, тешка и длабока ментална попреченост за потполно слепи 
лица со придружник и за потполно глуви лица.

 » Програмата за финансирање на програмските активности на 
националните инвалидски организации, нивните здруженија и нивната 
асоцијација, на здруженија за борба против семејното насилство и 
на Црвениот крст на Република Македонија од приходите од игри на 
среќа и од забавни игри - Приходите остварени од приредувањето 
на игри на среќа и забавни игри се приход на Буџетот на Република 
Македонија кој се користи за финансирање на националните 
инвалидски организации, нивните здруженија и нивната асоцијација, 
на Националното координативно тело за еднакви права на лицата со 
инвалидност, на здруженија за борба против семејното насилство и 
за Црвениот крст на Република Македонија. Износот на средствата за 
овие намени е определен во висина од 50% од остварениот приход од 
игри на среќа и забавни игри од претходната календарска година, но 
не помалку од 60 милиони денари и не повеќе од 120 милиони денари. 
Распределбата на средствата ја врши Владата на Република Македонија 
врз основа на доставената Програма од страна на Министерството за 
труд и социјална политика, која што е изготвена врз основа на поднесени 
проекти од страна на националните инвалидски организации, нивните 
здруженија и нивната асоцијација, на здруженија за борба против 
семејното насилство и на Црвениот крст на Република Македонија.
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Од анализата на програмите и стратегиите кои се донесени од страна на 
Министерството за труд и социјална политика може да се заклучи дека Владата 
како орган на државата е должна да ги задоволи правата на граганите во 
доменот на социјалната сфера.  Со овие програми и стратегии се определуваат 
подрајата на социјалната заштита или целокупниот спектар на видови и форми 
што е предвиден во согласност со правата врз основа на социјалната заштита на 
граганите. Стратегиите во социјалната заштита мора да се базираат врз анализа 
на состојбите во социјалната сфера, врз можностите и капацитетите  што постојат 
за остварување на целите и да се планираат постојаните и идните активности  за 
нејзино остварување. 
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ПРАВНА ОСНОВА ЗА НАСЛЕДСТВО НА ИМОТ
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И МЕЃУНАРОДНИ

ПРАКТИКИ

Aпстракт: Во Република Македонија по осамостојувањето на државата 
(1991), прашањата за имотната состојба се уредувале преку законски норми, но 
сепак има многу фактори што ја попречуваат нивната правилна примена.

Во литературата може да се најдат информации и анализи на законите, 
компаративните аспекти на правните норми, но недостасуваат научни 
истражувања за инаоѓање на дефектите во правниот систем кои ги попречуваат  
девојчињата, да го наследат својот дел од семејна сопственост кое им припаѓа.

Во овој труд ги анализираме дефектите во законите и институциите кои не 
се во состојба да го применат правото слово на законот и се покажуваат како 
немоќни наспроти традицијата, особено кај албанскиот дел од популацијата што 
живее во Македонија. 

Дадени се предлози за да им служат на широката академска заедница, 
креаторите на политиките и заинтересираните страни, кои можат да ги покренат 
прашањата како проблем што бара посебен третман.

Клучни зборови: Наследство на имот, Република Македонија

LEGAL BASIS FOR PROPERTY INHERITANCE 
IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA AND INTERNATIONAL 

PRACTICES

Abstract: In the Republic of Macedonia after the independence of the state 
(1991), property issues were regulated through legal norms, but there are many fac-
tors that hinder their proper application.

In the literature, information and analysis of laws, comparative aspects of legal 
norms can be found, but there are no scientific researches to find defects in the legal 
system that hinder girls, inherit their share of family ownership that belongs to them.

In this paper, we analyze defects in laws and institutions that are unable to apply 
the right word of the law and prove to be powerless versus tradition, especially with 
the Albanian part of the population living in Macedonia.

Suggestions are given to serve the broader academic community, policymakers 
and stakeholders, who can raise issues as a problem that requires special treatment.

Keywords: Property Inheritance, Republic of Macedonia
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Наследните права на имот на девојчињата се гарантирани преку бројни 
правни акти на национално и меѓународно ниво. Сепак, нивната имплементација 
останува на (не)милост на традиционалните ставови на општеството.

Правата на сопственост се разликуваат од едно општество до друго, во 
зависност од културните, политичките и правните фактори. 

Сеуште во Република Македонија и во земјите од регионот под влијание 
на патријархалната семејна организација, се уште постојат семејства кои ги 
исклучуваат девојчињата од наследните права. Тоа претставува долгогодишен 
предизвик што бара повеќе соодветни правни, институционални и образовни 
решенија.

Постои впечаток дека има тенденција на заобиколување на законите, 
па затоа е потребно да се предвидат механизми за спречување на било какви 
злоупотреби.

Истражувањето е структурирано во два дела. Првиот дел од трудот се 
занимава со правната рамка; а вториот дел е посветен на добрите меѓународни 
практики во процесот на наследување, односно улогата на иснтитуциите кои се 
грижат за исполнување на целта на законот. 

Студијата завршува со заклучоци и препораки, кои имаат за цел да ги 
идентификуваат проблемите и воедно да упатуваат за изнаоѓање на решенија за 
примена на еднаквоста и во наследството. 

ПРЕГЛЕД НА ЛИТЕРАТУРАТА
Кога станува збор за статусот на жената во семејството во македонската 

традиционална култура, се вели дека «во рамките на семејната структура 
на егзистенцијално ниво, положбата на женските наследници не била толку 
неповолна, што понекогаш можеме да ја прочитаме. Практично, постојат само 
неколку примери на семејства каде што внатре во семејните односи, машката 
група има значително поважно место од женската «(Светиева, 2002: 115-124). Во 
друга студија на оваа област, утврдено е дека 25% традицијата влијае на одлуката 
за наследство; во 88% одлуката за наследување е споделена од сите наследници; 
додека 93% наследници девојки и момчиња тврдат дека имаат еднакво право на 
наследување на родителскиот имот (Митревска, 2017: 26).

Терминот «патријархален» не е фер да го опише статусот на жените во 
современиот контекст, па затоа некои автори се спротивставуваат на неговата 
широка употреба (Ристески, 2002: 91-115, Цветановска, 2014: 121-140).

Со зајакнување на положбата на жените во приватната и јавната сфера се 
стекнуваат неопходните услови за промена на длабоко вкоренетата патријархална 
свест, со што се утврдуваат стратегии за родова рамноправност како неопходен 
услов за современите развојни процеси «(Стјепановиќ-Захариевски, 2006: 233-
243).

ПРАВНА РАМКА
Наследеното право во Македонија се состои од следните акти: Закон за 

семејство (2014), Закон за сопственост и други стварни права (2001), Закон за 
наследување (1996) и Закон за еднакви можности меѓу мажите и жените (2006). 
Законот за наследување експлицитно предвидува дека мажите и жените ги 
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имаат истите права на наследство (CEDAW, 2004: 13). Членот 3 наведува дека 
«граѓаните се еднакви на наследство». Сепак, можно е да се исклучат потомците 
во постапките за наследување под посебни услови (член 46) и да се откажат од 
нивното наследство (чл. 128-131), што создава можности за злоупотреба на штета 
на интересите на наследниците. 

Додека пак, процесот на наследување е регулиран со некои законски 
правила. Законот за нотаријат (2007) ги ослободи судовите од обемот на работа 
и им овозможи на граѓаните да ги остварат своите права, особено оние што се 
однесуваат на наследство, а со измените на Законот за облигационите односи од 
2008 година и Законот за вонпарична постапка од 2008 година, нотарите добија 
поголеми овластувања за наследство и сопственост. Врз основа на Законот 
за облигации, нотарите го стекнале правото да изготват договор за доживотна 
издршка и пренос на имот за време живот, кој претходно бил во надлежност 
на Судот. Покрај тоа, нотарите го стекнале правото да изготват такви договори 
како нотарски акт (чл. 4). По одобрувањето на Законот за вонпарнична постапка, 
нотарите станаа повереници на судот и се здобија со надлежности во однос на 
третманот на наследството (чл. 131-141).

Како и секое друго правно прашање, така и имотното наследство, потребно 
е познавање на законот, нотарскиот процес и неговото спроведување. Што се 
однесува до знаењето, девојчињата не секогаш знаат дека имаат законско право 
да го наследат имотот на своите родители. Фактот дека женското наследство е 
непознато во нивната традиција не го поттикнува титуларот да го прочита законот. 
Што се однесува до втората пречка - недостатокот на познавање на судскиот и 
нотарскиот процес, од моментот на смртта на родителот од кој се наследува имот, 
се додека не се донесе одлука за поделба на имотот, лична обврска за учество 
во процесот на наследство е потребно, што е исто така поврзано со изјави, а 
понекогаш и со спорови кои исто така може да доведат до судски постапки. Третата 
правна пречка за спроведување на одлуката и преносот на наследениот имот, 
плаќањето на нотарските надоместоци поврзани со преносот на сопственоста, 
потоа регистрацијата во катастарот итн. претставуваат дополнителна обврска 
која бара посветеност, време и финансиски трошоци.

ДОБРИ МЕЃУНАРОДНИ ПРАКТИКИ ВО ПРОЦЕСОТ НА НАСЛЕДУВАЊЕ
Некои европски земји, во својот правен систем, имаат најсоодветни и 

докажани решенија во пракса кои можат да го подобрат процесот на наследување 
во Македонија. Накратко ќе ги разгледаме оние законски одредби, кои се 
однесуваат на договор за наследување, нотарски договор, Регистар на тастамент 
и принципот на универзално наследство.

Една од основите на наследството, покрај волјата и законот, е Договорот за 
наследство, кој има приоритет на апликацијата пред волјата и законот. 

Во споредба, договорот за наследување е предвиден во Германија (Дел 1941 
БГБ), Австрија (§ 602 ABGB Erbverträge), Швајцарија (чл. 468 Граѓански законик), 
Шпанија (чл.658 Граѓански законик 892), Чешка (Дел 1582-1593 Граѓански законик) 
и во други земји. Компаративните закони предвидуваат различни решенија 
за договорните страни во Договорот за наследство. Според германското и 
швајцарското право, договорот за наследување може да се склучи помеѓу секое 
лице. Во спротивно, според францускиот закон, договорот за доделување на имот 
може во иднина да се однесува само на брачниот другар (Code Civil, чл. 1091-1099), 
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и може да се направи само во корист на нивните потомци. Дури и австрискиот 
Граѓански законик дозволува потпишување на Договорот за наследство само 
меѓу брачните другари (§602 и §1249 ABGB).

Во својата форма, Договорот за наследство е формален чин. Според 
германското и швајцарското право (чл. 512, швајцарски граѓански законик), тоа 
може да се направи само во форма на јавна исправа од страна на нотарот при 
истовремено присуство на двете страни, според правилата за составување на 
јавен тестамент. Меѓутоа, во пракса, договорот за наследство се подготвува од 
страна на нотарот во форма на јавна исправа која треба да ја потврди уште еден 
нотар или двајца сведоци (Eccher, 2002: 71; Stojanović, 2003: 165).

Субјектот на Договорот за наследство е целото наследство или дел од 
имотот. Сепак, слободата да се направи Договорот за наследство е законски 
ограничена на неопходен дел (чл. 2303 германски БГБ, чл. 912-917 француски 
граѓански законик). Во случај на прекршување на потребниот дел, наследниците 
можат да аплицираат за намалување на Договорот за наследство.

Друга добра меѓународна практика е Нотарскиот тестамент. Често има 
ситуации кога ниту наследниците ниту нотарот кој ја извршува наследната 
процедура не знае дека постои тестамент (волја); затоа наследството е поделено 
според Законот за наследување. Ако, по одлуката за наследство, подоцна се најде 
тестамент, тогаш треба да се донесе друга одлука за укинување на одлуката за 
делење на наследството. Исто така, постојат случаи кога еден од наследниците 
ја знае содржината на тестаментот, така што тоа не го покажува. Како резултат 
на овие околности, поради недостаток на правни норми за докажување на 
тестаментот, може да се појави повреда на принципот на правна сигурност, што ја 
доведува во прашање волјата на лицата кои што починале.

Во Македонија, постоењето на нотарски тестамент не е предвидено како 
посебен вид на тестамент во рамките на Законот за наследување. Според член 
58 од Законот за нотар, нотарите можат да подготвуваат тестамент во форма на 
нотарски акт, според одредбите за судски тестамент. За разлика од Македонија, 
нотарскиот тестамент е познат во споредбеното право (Ристов, 2012: 70-82). 
Нотарскиот тестамент е предвиден во земјите од регионот: Во Црна Гора (чл. 69 
од Законот за наследство), Хрватска (чл. 32 од Законот за наследство) и Република 
Српска (чл. 72 од Законот за наследство).

Постојат различни модели на нотарски тестамент: без присуство на сведоци 
(Германија, Холандија, Шпанија, Русија, Полска, Србија); со присуство на двајца 
сведоци (Бугарија, Италија, Турција, Чешка), со три сведоци (Грција); или наместо 
сведоци, учество на друг нотар (Белгија и Франција).

Исто така, во компаративното право, постојат закони со кои се уредува 
Регистарот на тестаменти, како систем кој им овозможува на наследниците и 
на надлежните органи да бидат свесни дека починатиот оставил волја и каде се 
наоѓа. Според одредбите на холандскиот Граѓански законик, нотарот е должен 
да го извести Централниот регистар на тестаменти дека подготвил тестамент или 
бил поднесен до него за да го држи (Garb, 2004: 435). Овие  остануваат да се чуваат 
од страна на нотар, додека вонредни тестаменти се испраќаат до Централниот 
регистар на тестаменти (Наслов 4 Холандски граѓански законик). По смртта на 
лицето, нотарот е должен да го погледне Централниот регистар.



25 | страна 

9-ТА МЕЃУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА - 2018

О
БЛ

АС
Т:

 П
РА

ВО

ЗАКЛУЧОЦИ
 » Имајќи предвид горенаведеното, можеме да заклучиме дека:
 » Актуелната практика за наследување на имотот од страна на женските 

наследници во Македонија не е секогаш во согласост со целта 
предвидена во позитивните правни норми и во меѓународното право 
за родова еднаквост

 » Постои потреба од измена на позитивните правни норми, да се  
допрецизира регулативата, со цел да се исклучат старомодните 
традиционални практики. Така, потребни се законски измени за да се 
избегнат недостатоците како превентивна мерка против околностите 
каде што законските права на жената може да бидат повредени.

 » Со еманципацијата на девојчињата во современите семејства, 
прашањето за наследство останува повеќе семејно и лично отколку 
традиционално и стереотипно, додека родителите и браќата почнуваат 
правилно да го разберат прашањето за родова еднаквост, особено при 
наследството.

 » Ситуацијата со наследството не треба да се сфати како војна 
меѓу половите, бидејќи денес постојат семејства кои имаат многу 
умерен пристап во почитувањето на родовата рамноправност при 
наследувањето, додека девојките доаѓаат во значителна материјална 
поддршка, домување, школување, автомобил, итн.

 » Во услови на современа демократија, традиционалниот патријархален 
модел е ослабнет поради еманципацијата на жените и нивното 
вклучување во политиката, образованието и институциите. Така, денес 
жените може да се гледаат како пратеници, министри, градоначалници, 
директори, професори, лекари, правници, судии итн.

ПРЕПОРАКИ
 » Законските измени треба да нагласат дека законите за граѓанските 

права ќе преовладуваат над дискриминаторските обичаи и практики 
при процесот на наследување.

 » Институциите на централно и локално ниво со надлежности за родова 
еднаквост треба да ја следат ситуацијата во врска со наследството и 
да предлагаат мерки за намалување на разликите што се јавуваат 
во практиката, но исто така да развиваат кампањи за едукација на 
населението за важноста на родовата еднаквост во наследувањето.

 » Судиите по граѓански предмети и нотарите, како компетентни лица во 
процесот на наследување, треба да бидат обучени и охрабрени за да ја 
почитуваат целосната еднаквост во процесот на наследство во духот 
на законот.

 » Здруженијата на граѓанското општество треба да бидат поактивни 
преку проекти за информирање на населението за легитимните права 
на наследство, особено во руралните средини. Тие треба да направат: 
кампањи, средби со граѓани и да дистрибуираат летоци и други 
едукативни материјали, информативни и промотивни брошури во 
сите општини; да се подигне јавната свест преку телевизиски спотови, 
дискусии за електронски платформи. Сето ова, за да се поттикне и да се 
подигне свеста кај родителите, за еднаков пристап до споделување на 
сопственоста помеѓу момчињата и девојчињата.

 » Како резултат на компаративните искуства и социо-економските 
промени во Македонија, пратеникот треба сериозно да размисли 
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за внесување во правниот систем на наследничките нови елементи 
како што се: Договор за наследство, нотарски тестамент, регистар на 
тестамент и принципот на универзална сукцесија.
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342.56:342.4(497.7)
М-р Ерика Пешкоска
Факултет за правни науки, МСУ „Г. Р. Державин“ Свети Николе-Битола, РМ

СУДСКАТА ВЛАСТ И ФУНКЦИЈА ИМПЕЛЕМЕНТИРАНА 
СОГЛАСНО ПРАВНИОТ ПОРЕДОК НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА

Апстракт: Во Република Македонија поделбата на државната власт на 
законодавна, извршна и судска е темелна вредност на уставниот поредок. 
Врз основа на чл.98 од Уставот на Република Македонија со 2/3 мнозинство 
од пратеници во Собранието на Република Македонија донесен е законот на 
судовите  објавен е консолидарниот текст на законот на судовите во РМ. Согласно 
чл.1 од Законот за судовите јасно е наведено дека судската власт ја вршат 
судовите како самостојни независни државни органи. Судовите судат и своите 
одлуки ги засноваат врз основа на Уставот, Законите и меѓународните договори 
ратификувани со согласност со Уставот. Неминовно е тука да акцентираме дека 
судиите во примена на правото ги заштитуваат човековите слободи и права.

Клучни зборови: Суд, Власт, Функција

JUDICIAL AUTHORITY AND A FUNCTION THAT IS IMPLE-
MENTED ACCORDING TO THE LAW OF THE REPUBLIC OF 

MACEDONIA

Abstract: In the Republic of Macedonia, the division of state power into legisla-
tive, executive and judicial is a fundamental value of the constitutional order. Pursuant 
to Article 98 of the Constitution of the Republic of Macedonia with 2/3 majority of MPs 
in the Assembly of the Republic of Macedonia, the law of the courts has been adopted. 
The consolidated text of the law of the courts in the Republic of Macedonia has been 
published. Pursuant to Article 1 of the Law on Courts, it is clearly stated that the judicial 
power is performed by the courts as independent independent state bodies. Courts 
judge and base their decisions on the basis of the Constitution, laws and international 
agreements ratified in accordance with the Constitution. It is inevitable to emphasize 
that judges in the exercise of law protect human freedoms and rights.

Key words: Judiciary, power, function

Во уставно правната теорија и практика на современите правни држави 
начелото на поделба на власта претставува клучен принцип за организација 
на државната власт и за односот меѓу трите гранки на власта - законодавната, 
извршната и судската.  И во Република Македонија поделбата на државната власт на 
законодавна, извршна и судска е темелна вредност на уставниот поредок. Согласно 
чл.98 од Уставот на Република Македонија, јасно е кажано дека судската власт во 
Република Македонија ја врши судот. Под став 3 од истиот член е прецизирано 
дека видовите, надлежноста, основањето, укинувањето, организацијата, составот 
на судовите, постапката пред нив се уредуваат со Закон, кој што се донесува со 
2/3 мнозинство од вкупниот број на пратеници. Наведената одредба од Уставот 
на РМ јасно укажува дека судовите како институција која ја вршат судската власт 
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се востановени со Уставот на РМ и претставуваат уставна категорија и се носители 
на судската власт во РМ. Врз основа на чл.98 од Уставот на Република Македонија 
со 2/3 мнозинство од пратеници во Собранието на Република Македонија донесен 
е законот на судовите  објавен е консолидарниот текст на законот на судовите во 
РМ1. Согласно чл.1 од Законот за судовите јасно е наведено дека судската власт 
ја вршат судовите како самостојни независни државни органи2. Судовите судат 
и своите одлуки ги засноваат врз основа на Уставот, Законите и меѓународните 
договори ратификувани со согласност со Уставот.

Неминовно е тука да акцентираме дека судиите во примена на правото ги 
заштитуваат човековите слободи и права.

Во чл.3 од Законот за судовите јасно е наведено дека целта на судската 
власт е непристрасно применување на правото независно од положбата на 
странките, заштита, почитување и унапредување на човековите права и основни 
слободи, обезбедување на еднаквост, рамноправност и недискриминација по 
било кој основ врз владеење на правото3.  Судовите одлучуваат по постапка 
пропишана со закон за правата на човекот и граѓанинот и правно заснованите 
интереси за споровите на граѓаните, за кривични дела и прекршоци и за други 
работи ставени во надлежност на судот со Закон. Судовите ги штитат правата 
на граѓанинот и правата на другите субјекти доколку не е во надлежност на 
Уставниот суд на Република Македонија. На граѓаните и другите правни субјекти 
им се гарантира судска заштита по однос на законитоста на поединечните акти 
на органите на државната управа или организациите и други органи што вршат 
јавни овластувања. Секој има право на еднаков пристап пред судот во заштита на 
неговите права и правно заснованите интереси при одлучување на граѓанските 
права и обврски и при одлучување на кривична одговорност, секој има право 
на правично и јавно судење и разумен рок пред независен и непристрасен суд 
основан со Закон. Никому не може да му биде ограничен судот, поради немање 
на материјални средства. Постапката пред судовите се одредува со Закон и се 
заснова врз начелата на законитост и легитимност, рамноправност на странките, 
судење во разумен рок, правичност, јавност и транспарентност, двостепеност, 
зборност, усност, непосредност, право на одбрана и застапување, слободна оцена 
на доказите и економичност. Во постапката судијата одлучува непристрасно со 
Закон, а врз основа на слободна оцена на доказите, и притоа се забранува секој 
обид на влијание врз независноста, непристрасноста и самостојноста на судиите 
во вршење на функцијата.

Судската одлука судовите ја изрекуваат во името на граѓаните на Република 
Македонија и правосилната судска одлука има неприкосновено дејство. Судските 
одлуки се задолжителни за сите физички и правни лица и имаат поголема сила во 
однос на одлуките на било кој орган. Секој е должен да ја почитува правосилната и 
извршната одлука под закана на законска санкција. Секој е должен да се воздржува 
од сторување или пропуштено дејствие или попречување во донесување на 
судска одлука и исто така секој е должен да го обезбеди извршувањето на 
судската одлука. Во судскиот систем, судската власт ја вршат Основните судови, 
Апелационите судови, Управниот суд, Вишиот Управен суд и Врховниот суд на РМ.

Судот е институција во која судиите се избрани од надлежен орган да ја вршат 
својата функција на делење на правда и одлучување за вината и за слободите и 
1 Устав на Република Македонија, чл.98 (,,Службен весник на РМ’’, бр.58/06, 35/08 и 150/10)
2 Закон за судовите, чл.1 (,,Службен весник на РМ’’, 58/06, 35/08, У.бр.78/08, 150/10, У.бр.12/10)
3 Закон за судовите, чл.3 (,,Службен весник на РМ’’, 58/06, 35/08, У.бр.78/08, 150/10, У.бр.12/10)
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правата на граѓаните. Бројот на судии се одредува со одлука на Врховниот суд и 
судскиот совет врз основа на обемот на работа изразен во предмети и барања 
од граѓаните, а врз основа на повеќегодишно искуство о пракса. Судиите го 
сочинуваат колегиумот на судот и сите заедно и поединечно се идентификуваат 
со успешност на вршењето на судската функција. Судиите се основата на судот, 
умот и стручноста и преку нив се потврдува и негира квалитетот на правдата, 
а додека судската администрација треба да ги усложнува судиите во поглед на 
примена на предметите, прием, достава и други технички работи.

Судскиот колегиум кој што го формираат судиите не претставува формална 
организација на судот, но истиот претставува облик на организација каде судиите 
разменуваат свои мислења, а се заради стручно, ефикасно и ажурно вршење на 
работата. Во рамките на вака поставените цели и функции на судската власт, судот, 
во постапката пропишана со закон, одлучува за: 

а) правата на човекот и граѓанинот и правно заснованите интереси; 
б) споровите меѓу граѓаните и другите правни субјекти; 
в) ктивичните дела и прекршоци; и 
г) за други работи што со закон се ставени во надлежност на судот4. 

Во сферата на граѓанското правосудство, судската функција се состои во 
решавање на споровите и, воопшто, давање правна заштита на повредените 
или загрозените граѓански субјективни права. Покрај судовите како самостојни 
и независни органи на државната власт, кои перманентно ја вршат судската 
функција, судската функција можат да ја извршуваат и недржавни (автономни) 
судови. Станува збор за избрани судови, односно арбитражи, кои се надвор од 
системот на судската власт, и на кои под услови определени со закон странките 
можат да им го доверат решавањето на граѓанскоправните спорови. Судската 
функција што ја извршуваат овие недржавни органи се јавуваат како алтернатива 
на судењето од страна на државните судови
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THE POTENTIAL OF INTEGRATION OF MACEDONIAN 
FUNCTIONING MARKET IN THE EUROPEAN UNION

Abstract: The fact that Macedonia aspires to become a member state of the 
European Union, it will have to align its market with the EU. Therefore the main objective 
of this paper is to analyze the actual process of harmonization and convergence of 
functioning market in Macedonia in light of access to the European Union. The first 
part of this paper presents an introduction to the framework, while the second part 
focuses on the existence of a functioning market economy in Macedonia. Finally, in the 
third part of this paper, we are giving our basic conclusions.

Keywords: market, economy, functioning market economy, European Union.

ПОТЕНЦИЈАЛОТ НА ИНТЕГРАЦИЈАТА НА ПАЗАРОТ НА 
МАКЕДОНИЈА ВО ЕВРОПСКАТА УНИЈА

Резиме: Со оглед на фактот дека Македонија претендира да стане земја 
членка на Европската Унија, таа ќе мора да го усогласи функционирањето на 
својот пазар со ЕУ. Оттаму, целта на овој труд е да се анализира процесот на 
усогласување и приближување на функционирањето на пазарот во Македонија во 
однос на Европската Унија. Првиот дел од овој труд претставува воведот, додека 
вториот дел се фокусира на тоа дали постои функционална пазарна економија 
во Македонија. На крајот, во третиот дел од овој труд, се даваат нашите основни 
заклучоци.

Клучни зборови: пазар, економија, функционална пазарна економија, 
Европска Унија.

INTRODUCTION
The Republic of Macedonia has been a candidate for European Union membership 

since 2005. The European Commission first recommended to the European Council the 
start of accession negotiations with the Republic of Macedonia in 20091.  From then 
until today, after nine years we believe that unfortunately, the Republic of Macedonia 
has not yet made a significant step towards achieving established strategic goals - to 
be part of the European family. 

So, we think that the Republic of Macedonia needs reforms in order to successfully 
prepare for EU membership, because this country experienced the most serious 
backsliding in the region.

THE EXISTENCE OF A FUNCTIONING MARKET ECONOMY IN MACEDONIA
When it comes to the basic elements of the economic policy, Macedonia 

continues to implement market-oriented economic reforms, to advocate for attracting 
foreign direct investment, and private sector development. But as far as structural 
reforms in the labor market in the country there is little progress, and there is a setback 

1 Resolution of the European Parliament from June 14, 2017 for Commission Report for Macedonia from 2016 
(2016/2310(INI)), p.1.
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in terms of fiscal discipline. 2

Despite the existence of macroeconomic stability in the country, there are 
weaknesses in this segment. Domestic demand is the only driver of economic 
development in the country. The stability of the external sector increasingly relies 
on public borrowing abroad. The unemployment rate is decreasing and it is positive 
progress in reforms in the country. Prices are stable and monetary policy successfully 
defend the peg. But a violation of fiscal discipline in the country, indicating the 
need to improve the medium-term expenditure planning. This we feel is negativity 
in the management of public finances and recommend the necessary strict control 
over the development of transfer payments, pensions and public sector wages. We 
also believe that greater transparency is needed in the analysis of costs and benefits, 
emphasizing the basic transfer rates and investment spending from the budget. Public 
debt levels significantly increased last year. Therefore, Macedonia should improve the 
management and transparency of public finances, to practice more rigorous fiscal 
discipline and improve fiscal transparency.

In order to promote sustainable economic growth and employment and 
to cushion the risks of external balance, Macedonia should focus on supporting 
the domestic private sector; targeting the weaknesses of the labor market, and 
diversification of the structure of the economy. This will be underpinned by better 
use of public expenditures and strengthen the efforts for fiscal consolidation and 
stabilization of debt. The external debt of the public sector institutions should be 
carefully monitored to avoid challenges to monetary policy through its impact on 
domestic liquidity. 3

In view of the entrance and exit from the market, start-up business in the country 
has become a bit easier, but the exit of the market remains difficult. Conditions again 
for getting public support and administrative procedures to expedite implicitly 
favoring the foreign companies, while local companies can rarely meet the criteria of 
the volume of investment. So, the country has discriminatory approach to domestic 
firms in the market, which is another disadvantage or weakness in the functioning of 
the market economy. 4

When we analyze the development of the financial sector in the country, we 
can conclude that the banking sector, which constitutes 90% of the total assets of 
the financial system in the country has remained stable despite the high level of non-
performing loans. Bank loans are the most dominant form of financing companies in 
the country. In order to support the return of credit flows, we believe that the country 
should take additional measures to enable the write-off of bad claims. And in order 
to improve access to finance for companies it should support the development of 
venture capital and equity financing, leasing and factoring. 5

2 European Commission, Brussels, 10.11.2015 SWD(2015) 212 final, Commission Staff Working Document The For-
mer Yugoslav Republic of Macedonia Report 2015, Accompanying the document, Communication from the Com-
mission to the European Parliament, The Council, The European Economic and Social Committee and The Com-
mittee of the Regions, EU Enlargement Strategy{COM(2015) 611 final}{SWD(2015) 210 final}{SWD(2015) 211 final}
{SWD(2015) 213 final}{SWD(2015) 214 final}{SWD(2015) 215 final} {SWD(2015) 216 final}, pp. 30-37.
3 European Commission, Brussels, 9.11.2016 SWD(2016) 362 final, Commission Staff Working Document The former 
Yugoslav Republic of Macedonia 2016 Report, Accompanying the document, Communication from the Commis-
sion to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of 
the Regions, 2016 Communication on EU Enlargement Policy {COM(2016) 715 final}, p.28.
4 European Policy Institute Skopje, “Frozen Recommendation - Analysis of the European Commission Report on 
Macedonia’s progress in 2015”, 11 November 2015, pp.45-56.
5 European Commission, Communication from the Commission to the European Parliament, The Council, The Euro-
pean Economic and Social Committee and The Committee of the Regions A credible enlargement perspective for 
and enhanced EU engagement with the Western Balkans, Strasbourg, 6.2.2018 COM(2018) 65 final, pp.6-7.
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And at the end of this item in the paper we scan the justice system in the country, 
or weakness in the existence of a functioning market economy, and it is the lack of a 
stable legal system in the country. We believe that the frequent legislative changes, 
unequal application of laws and tough enforcement of contracts in Macedonia burden 
business. 

CONCLUSION
Since June 1993, accession to the European Union for any country requires the 

existence of a functioning market economy. 
Analyzing this paper, we consider that Macedonia has a good level of 

preparedness in developing a functioning market economy, for the simple reason 
that Macedonia benefits from a stable macroeconomic environment, supported by 
a stable monetary policy, and convenient entry of businesses in the market. But the 
greatest criticism which we refer in this paper refers to the lack of a stable legal system 
in the country, with the political interference in the work of the judiciary.6  Also we lack 
and successful, prudent management of public money, or the money of all citizens in 
the country. Also, certain shortcomings such as low competitiveness of the domestic 
private sector, which is complemented by poor application of the agreements, the 
large informal economy, and difficult access to finance, still remain key weaknesses 
in the functioning of the market economy in Macedonia.7  In addition to large fiscal 
deficits over the past years in the country, rising financing needs of state enterprises 
in the country affect rising levels of public debt, which is another weakness in the 
functioning of the market economy in the country.8

In accordance with the recommendations of the Program of economic reforms 
in order to support long-term growth of Macedonia, particular attention should be 
paid to : 9

 » underpinning fiscal consolidation by identifying concrete revenue and ex-
penditure measures; 

 » moving towards a better targeting of transfer spending and improving the 
growth-friendliness of public finance; 

 » improving fiscal transparency and budget planning capacity;
 » upgrade higher education and vocational curricula, so as to better align 

skills with labour market needs; 
 » improve the innovation infrastructure in order to promote the competitive-

ness of the domestic private sector.

6 The Former Yugoslav Republic of Macedonia: Assessment and recommendations of the Senior Experts’ Group on 
systemic Rule of Law issues 2017, Brussels, 14 September 2017, pp.1-14.
7 European Commission, Brussels, 9.11.2016 SWD(2016) 362 final, Commission Staff Working Document The former 
Yugoslav Republic of Macedonia 2016 Report, Accompanying the document, Communication from the Commis-
sion to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of 
the Regions, 2016 Communication on EU Enlargement Policy {COM(2016) 715 final}, p.5
8 Resolution of the European Parliament from June 14, 2017 for Commission Report for Macedonia from 2016 
(2016/2310(INI)), pp.11-12.
9 European Commission, Brussels, 9.11.2016 SWD(2016) 362 final, Commission Staff Working Document The former 
Yugoslav Republic of Macedonia 2016 Report, Accompanying the document, Communication from the Commis-
sion to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of 
the Regions, 2016 Communication on EU Enlargement Policy {COM(2016) 715 final}, pp.23,24,29.
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THE CONCEPT OF LEGAL CERTAINTY AND ITS 
CHARACTERISTICS

Abstract: The main objective of this paper is to analyze the legal certainty which 
includes the idea of clarity, understandability, consistency, predictability and coherence 
of the law. This paper explains the subject of research, namely the characteristics of 
legal certainty, and in this part of the paper we explain in detail the concept of legal 
certainty and its functions through laws and policies that should be characterized with 
stability, clarity, uniformity, implementation, transparency, and predictability. We can 
conclude that the rule of law increases the legal certainty in any country.

Keywords: law, certainty, concept, legal certainty, characteristics of legal 
certainty.

КОНЦЕПТОТ НА ПРАВНАТА СИГУРНОСТ И НЕГОВИТЕ 
КАРАКТЕРИСТИКИ

Резиме: Основната цел на овој труд е да ја анализира правната сигурност, 
што ја вклучува идејата за јасност, разбирливост, доследност, предвидливост и 
кохерентност на законите. Овој труд го објаснува предметот на истражување, 
потточно карактеристиките на правната сигурност, и во рамките на овој дел 
детално го објаснуваме концептот на правната сигурност и неговите функции 
преку законите и правилата коишто треба да се карактеризираат со стабилност, 
јасност, идентичност, имплементација, транспарентност и предвидливост. Можеме 
да заклучиме дека владеењето на правото ја зголемува правната сигурност во 
секоја земја. 

Клучни зборови: право, сигурност, концепт, правна сигурност, 
карактеристики на правна сигурност.

One of the primary functions of law is to ensure that the legal structure 
governing all social relations is predictable, coherent, consistent, and applicable. 
All these characteristics of law taken together are referred to as legal certainty. In 
traditional approaches to legal certainty, law is regarded as a hierarchic system of 
rules characterized by stability, clarity, uniformity, calculable enforcement, publicity, 
and predictability. However, the current reality is that national legal systems no longer 
operate in isolation, but within a multilevel legal order, wherein norms created at 
both the international and the regional level are directly applicable to national legal 
systems. 1

The focus on individual rights illuminates important aspects of the construction 
of legal certainty as a characteristic of the legal order. First, the discourse on individual 
rights emphasizes that legal certainty can be obtained by individuals if their rights vis-
a`-vis the state is protected within a specific legal order.2  Second, primary focus is that 
1  Nupur Chowdhury, (2014), “European Regulation of Medical Devices and Pharmaceuticals – regulate expecta-
tions of legal certainty”, Springer 2014, pp.v.
2 Gribnau H (2013), “Equality, legal certainty and tax legislation in the Netherlands fundamental legal principles as 
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on the securing of individual rights within public law.3 Third, legal certainty is viewed as 
a guarantee that is a logical rational aspiration of the legal order and therefore it is the 
duty of the state to ensure and uphold. Fourth, legislation and administrative action 
are two aspects of the legal order that face scrutiny in case of delivering legal certainty. 
And, fifth, since legal certainty is expressed in terms of rights - there is an inherent 
presumption - that limited or low level of rights claims in the judicial system would be 
an evidence of the presence of legal certainty (and the absence of legal uncertainty) 
within a particular legal order.4  Protection of individual rights being the primary basis 
for the principle of legal certainty, and the Courts have also sought to create a coterie 
of supportive rights - these include the principle of equal treatment and the obligation 
of transparency.5 

From the above discussion, we can identify specific notions of what constitutes 
legal certainty. It includes the notion of clarity, intelligibility, consistency, predictability 
and coherence. It is also established by the Court, that there are chiefly two sources 
of violations of legal certainty. First, is the text of the law - legislations and regulatory 
orders. It therefore emphasizes that the administrative institutions should ensure textual 
precision, clarity and consistency. Second, is the issue of functioning of administrative 
institutions, such institutions have to take regulatory decisions in a manner that is 
transparent, consistent and predictable. Namely, in every country or in every modern 
market economic system, the legal certainty is a basic environment of its existence, and 
it is implemented through the adoption and implementation of laws and regulations.

Besides the above mentioned characteristics of the legal framework, the creation 
of the legal framework of the modern market economic system must respect certain 
rules and regulations.6  Namely, there is widespread opinion that the best regulatory 
systems are those that create little, and not too many laws. The existence of a large 
number of laws has a negative effect in terms of their disregard of the citizens. Good 
and successfully developed regulatory system is the first prerequisite for acceleration 
of economic activities and the achievement of economic development of each country, 
whereas there must be a sound legal framework. Here it is that the laws, equally as 
the overall regulatory framework, should be consistent with the principal moral social 
norms that are universal in their character.7 

Finally, it means in itself that the respect of legality is an inevitable part of 
good governance in each country,8  which in turn means enforcement of the law on 
a completely uniform manner, without (or anyone›s) favoritism or discrimination. It 
actually represents a practical implementation of the provision of non-discriminatory 
business environment, or creation of equal opportunities for all entities that are 
participating on the market in a country. In economic terms, the respect for legality 
covers primarily: the protection of property and contractual rights, respect for property 
and contractual obligations, protection of human rights, tax collection, prudence in 
checks on legislative power: a case study”, Utrecht Law Rev 9, pp.52–74.
3 Tridimas T (1999), “The general principles of EC law”, Oxford University Press, Oxford, U.K, p 163.
4 D’Amato A (2010), “Legal uncertainty” Faculty Working Papers, Northwestern University Schoolof Law Scholarly 
Commons.
5 Judgement of the Court on 16 February 2012 in Joined Cases C-72/10 and C 77/10, Marcello Costa and Ugo Cifo-
ne, not published in ECR, para 92.
6 Braithwaite J (2002), “Rules and principles: a theory of legal certainty”, Aust J Legal Philos 27, pp. 47–82.
7 Suchman MC, Edelman LB (1996), “Legal rational myths: the new institutionalism and the law and society tradi-
tion”, Law Soc Inq 21, pp. 903–941
8 European Commission, Brussels, 9.11.2016 SWD(2016) 362 final, Commission Staff Working Document The former 
Yugoslav Republic of Macedonia 2016 Report, Accompanying the document, Communication from the Commis-
sion to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of 
the Regions, 2016 Communication on EU Enlargement Policy {COM(2016) 715 final}, pp.1-35.



37 | страна 

9-ТА МЕЃУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА - 2018

О
БЛ

АС
Т:

 П
РА

ВО

spending public spending and the elimination of corruption.9  
We can conclude that the rule of law increases the legal certainty in any country, 

so in order to become a development country it is necessary to increase the legal 
certainty and the rule of law.
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НАЦИОНАЛНАТА КРЪГЛА МАСА И ПОДГОТОВКАТА НА 
ИЗБОРНАТА РЕФОРМА В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 1990 Г.

Резиме: След падането на режима на Тодор Живков, България започна 
политически реформи. Важен елемент от тях бе създаването на демократична 
избирателна система, отговаряща на новите условия. Действащият „остатъчен“ 
парламент от годините на социализма трябваше да изпълнява волята на 
Националната кръгла маса, свикана през януари 1990 г. Именно тя изработи 
основните акценти на изборната реформа и практически „разпореди“ на НС да 
въведе принципите на плуралистичното политическо състезание и възстанови 
реалното приложение на: всеобщото, равното, тайното и прякото избирателно 
право.

Ключови думи: реформи, избори, мажоритарна, пропорционална, мандати, 
партии.

NATIONAL ROUND TABLE AND PREPARATIONS FOR 
ELECTORAL REFORM IN BULGARIA IN 1990

Abstract: After the fall of the regime of Todor Zhivkov, Bulgaria began political 
reforms. An important element of these was the creation of a democratic electoral 
system in line with the new conditions. The current «residual» parliament of the years of 
socialism had to fulfill the will of the National Round Table, convened in January 1990. 
It has worked out the main accents of the electoral reform and practical»instructions» 
of the SC to introduce the principles of pluralistic political competition and restored 
the real application of: universal, equal, secret and direct election rights.

Key words: reforms, elections, majority, proportional, mandates, parties

В годините на социализма Народното събрание (НС), като висш 
законодателен орган е тотално обезличено. По тази причина и изборите за него 
се бяха превърнали в политически фарс1. След политическите промени, резултат 
на свалянето на Тодор Живков от власт, на 10 ноември 1989 г., закономерно се 
постави въпроса за радикални реформи и превръщането на парламента в реален 
носител на законодателната власт и място за „правене“ на българската политика. 

В първите месеци след промяната продължава да работи IХ НС, избрано през 
1986 г. Управляващата Българска комунистическа партия (БКП) и формиращата 
се опозиция, в лицето най-вече на Съюза на демократичните сили (СДС), 
започват дебат за времето на провеждане на нови парламентарни избори и за 
системата по която това трябва да се направи. На 15 декември 1989 г. НС приема 
законодателната програма на правителството на Георги Атанасов за 1990 г. В нея 
е включена и точка за промени в Избирателния закон. Същевременно се планира 
изключително важна конституционна промяна, предвиждаща отпадането на ал. 2 
и 3, от чл. 1 на Конституцията от 1971 г., гарантиращи дотогавашната ръководна 
роля на БСП в цялостния обществено-политически живот. Тези текстове я 

1 Галунов, Т. Избирателни системи и парламентарни избори в България 1944-1989 г. В. Търново, Университетско 
издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2017,  154 с.
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поставяха над всички държавни и обществени институции. Председателят на НС, 
Станко Тодоров, окачествява планираните промени като едни от „най-важните“, 
които трябва да се извършат. Впоследствие предложението се оформя от името 
на парламентарната група на БКП2. 

Конституционната реформа е планирана за месец януари, тъй като чл. 143, 
ал. 2 на основния закон изисква законопроектите за промяна на конституцията 
да бъдат разглеждани не по-рано от един месец след постъпването им в НС и не 
по-късно от три месеца след това3 .  

На 15 януари 1990 г. предложението за конституционни промени, визиращи  
отмяната на ал. 2 и 3 от член 1 се гледа в пленарна зала. Заместник-председателят 
на НС Милена Стамболийска иска от свое име, без да има подкрепата на групата  
на БЗНС,  да отпадне и чл. 1, ал. 1 на текста, който определя България като 
„социалистическа“ държава. Процедурно обаче то не може да се разгледа, тъй 
като няма месец „отлежаване“ в НС,  а освен това конституционни промени се 
правят по предложение на ¼ от депутатите, МС или Държавния съвет. Въпросът се 
отлага за февруари, а чл. 2 и чл. 3 се дебатира накратко и отпада от конституцията4. 
Така пада  конституционния монопол на БКП и се открива пътя за политически 
плурализъм. Остава обаче текстът за „социалистическия“ характер на държавата. В 
една вече очертаваща се политическа изборна битка това си е своеобразен бонус 
за БКП. Едва на 30 НС гласува редакцията на чл. 1, ал. 1 и определя България като 
„демократична и правова държава“5 . Социалистическият модел на държавата 
отпада като конституционна норма. 

На 14 декември започва дебат и за неизбежните конституционни промени, 
рефлектиращи върху изборите и приемането на нов Избирателен закон6 . На 15 
декември проф. Борис Спасов поставя въпроса за бъдещия брой на народните 
представители, който е свързан с  евентуалната промяна на чл. 66 от Конституцията, 
фиксиращ  депутатските места на 400. Предлаганите числа са новият парламент 
да бъде от 300 или 250 депутати7 . Издига се и идеята за съгласуване на мандатите 
на народните съвети, като регионалните и местни органи на властта с този на НС 8. 

Предложението е продукт на едно отминаващо време, в което тезата за 
„единство“ на властта е интерпретирана в посока строга централизация и партийна 
опека. Подобно сливане на мандатите като време е опасно за прохождащата 
демокрация. Изборите могат да възпроизведат еднопартийни модели по 
пирамидата на властта и то по демократичен път. Много по-рационално е да има 
разминаване между мандатите за да се отчитат променящите се обществени 
настроения във времето на действащия парламент. 

Предвид факта, че НС е „наследство“ от Живков, важните политически 
решения се вземат от свиканата през януари 1990 г. Национална кръгла маса, 
на която са представени основните политически сили9 . Съпредседатели на 
кръглата маса са лидерът на БКП/БСП Александър Лилов и лидерът на СДС Желю 
Желев10 . На практика тя се превърна в „квази“ парламент, в място за политически 

2 Стенографски дневници на IХ НС, 12 р.с., с. 193 - 194.
3 Методиев, В., Л. Стоянов. Български конституции и конституционни проекти. С., 1990, с. 81.
4 СД на IХ НС, 13 сес., с. 6; с. 102-103.
5 http://www.parliament.bg/pub/StenD/2012121210500530031990_4.pdf, с. 196 и сл.
6 Пак там, с. 113-114.
7 Пак там, с. 196-197.
8 СД на IХ НС, 12 сес., с. 197.
9 Желев, Ж. Въпреки всичко. Моята политическа биография. С., 2005, с. 315-329.
10 По време на кръглата маса БКП сменя името си на Българска социалистическа партия (БСП).
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договорки и формиране на политики. Там стават и първите реални официални 
дебати за бъдещата избирателна система. 

На 27 март лидерът на СДС Желю Желев развива тезата, на националната 
кръгла маса, че мажоритарната система е, или за тоталитарни режими, които 
имитират избори, или за утвърдени демокрации, в които няма манипулации. 
Понеже България е разгледана като нещо междинно, то той настоява за 
пропорционалното система. Настоява се още в бъдещото ВНС да се излъчат 
500 депутати, за да може да има широко представителство11 . Тезата на Желев 
е неиздържана. Няма никаква връзка между мажоритарната система и 
тоталитарните режими. В подобни режими всяка система не би подействала 
поради дефицита на демокрация. Официално опозицията не навлиза в детайлите 
на изборната система, не обяснява, че колкото е по–голямо числото на избраните, 
толкова възможностите за справедливо представителство са по-големи. СДС се 
„хваща“ за пропорцията, като евентуално спасение при загуба на вота да запази 
възможност поне да е представена прилично  в парламента.

Приема се смесена но в българския вариант. Дебатът е и какво събрание да 
се избере? Обикновено от 250 депутати или Велико от 400? 

На 30 март участниците в кръглата маса подписват споразумение „ПО 
ПРИНЦИПИТЕ И ОСНОВНИТЕ ПОЛОЖЕНИЯ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗБИРАНЕ НА 
ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ“. 

В него се фиксира, че изборите ще са за Велико народно събрание и ще 
се произведат по смесена система.  Приема се, че ще се приложат основните 
принципи на изборното право: всеобщото, равно и пряко избирателно право с 
тайно гласуване.     

Планира се 200 депутатски мандата да бъдат заети чрез мажоритарни 
избори в едномандатни райони. Поставя се  специфичен праг за валидност на 
вота – да са участвали повече от половината списъчни избиратели. При по-ниска 
активност се провежда нов избор в рамките на седмица. В този вот, по смисъла на 
предложението, трябва да участват всички кандидати, които са били на първия 
вот, независимо от резултата им. С тези мерки се цели висока изборна легитимност 
на мажоритарно излъчените кандидати, независимо от процентните резултати на 
участващите. 

Изискуемото мнозинство за победа на всеки кандидат е повече от 50 % 
от действителните гласове. Линията за висока легитимност се продължава и с 
текста, предвиждащ, че ако на първи тур има активност над 50 %, но никой няма 
повече от 50 % от гласовете, то се провежда втори тур, след седмица, с участието 
на първите двама кандидати. На втори тур се печели с обикновено мнозинство. 
Така въведената система на балотажа запазва нормата, действала в България 
в периода 1953 – 1989 г. По принцип модела на два тура открива възможности 
за безпринципни прегрупирания между първи и втори тур, изразяваща се в 
разговори с отпадналите вече кандидати за „прехвърляне“ на гласове, призиви за 
подкрепа на доскорошните опоненти, участие в кампанията на класиралите се на 
първите две места кандидати12 . 

Втората група депутати се излъчват по пропорционалната система. Въз 
основа на бившите окръзи територии се формират многомандатни избирателни 
райони. В тях се разпределят 200 депутатски места по партийни листи. Листите 

11 Желев, Ж. Политически речи., С. 2003, с. 113-117.
12 Галунов, Т. Пос. съч., с. 93 и сл.
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са номерирани и са от категорията на твърдите. Избирателите нямат право 
на преференциален вот. За пропорционалната система се въвежда изборен 
праг. Право на участие в разпределението на мандатите се дава на партиите, 
постигнали минимум 4 % от гласовете в национален мащаб . За целта гласовете от 
регионалните листи се агрегират на национално ниво. Като база за разпределение 
на мандатите по пропорционалния избор се взимат всички действителни гласове, 
подадени в избирателните райони за партийни листа.

Всяка партийна листа получава мандати, пропорционално на подадените 
за нея действителни гласове. Местата се заемат от кандидатите на партията 
съобразно с поредността им в партийната листа.

Избирателите имат два гласа – първи глас за избор на кандидат в 
едномандатен мажоритарен район и втори глас за избор по партийна листа.  

Системата е от типа на механично-смесените, при която имаме два отделни 
вота - гласуванията за пропорционалната листа не влияят върху гласуванията 
за мажоритартните кандидати. Процедурата по гласуване съчетава партийно-
партизанското начало, характерно са пропорционалната система, с големите 
загуби на гласове при мажоритарната система. Смесената система дава 
възможност на отделни партийни дейци, които губят вота в мажоритарните 
райони да влязат през партийните листи. Не се уточнява в колко многомандатни 
района едно лице може да бъде вписано в партийната листа. Този проблем се 
оставя за решаване от НС.

За да се предотврати злоупотребата с удостоверенията за гласуване на друго 
място, се ограничава тяхното издаване. Секционните избирателни комисии трябва 
да съставят отделен списък за гласувалите по този ред, като прилагат към него 
удостоверение на гласувалите. Районните избирателни комисии да осъщестяват 
контрол върху издаването на удостоверенията за гласуване на друго място.

Един от най-важните елементи на предварителната подготовка е изборното 
райониране. В зависимост от начина на неговото извършване може да се получат 
огромни деформации във вота, особено в мажоритарните райони. Създават се 
предпоставки определени райони да бъдат „препълнени“ с гласовете на една 
партия и тя там да спечели убедително, с много повече от гласовете които са и 
нужни. Това „струпване“ на гласове обаче ще „оголи“ друг съседен район, където 
партията дала „излишни“ гласове, няма да има достатъчно за да спечели и в двата 
района. Така една формация може да има сериозно мнозинство в няколко района, 
но поради нерационалното концентриране на гласове в няколко от тях дори да 
загуби редица едномандатни райони, като запази лидерството си по общ брой 
гласове във всички райони.

За пропорционалните райони тази евентуална партийна несправедливост 
се коригира с метода на агрегирането на гласовете. Независимо от конкретното 
разпределение на гласовете в многомандатните райони те се сумират на 
национално ниво, там се изчислява общия брой на мандатите за партиите и след 
това те се разпределят. Така партийното разпределение сравнително справедливо 
на централно ниво и несправедливо на регионално. В даден район има партии, 
които ще спечелят мандати с много по-малко средно число на гласовете от 
колкото техните опоненти от други партии. За сметка на това спечелилите с малко 
гласове в един район, ще ощетят собствената си партия в друг район, където на 
нея ще и трябват много повече гласове за единица мандат13 . Заложеният по пози 

13 Нюланд, Р. Избирателни системи и процедури. С. ,1993, с. 27-34.
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начин „диспропорционален дефект“ ще стане неизбежен спътник на изборните 
ни процедури в следващите десетилетия.

Образуването на избирателни райони се възлага на  Държавния съвет.  
Приема се, че именно висшият държавен орган ще е най-безпристрастен при 
образуването избирателните райони. На него се възлага  и утвърждаването на 
избирателните книжа при консултации с Централната избирателна комисия най-
късно 55 дни преди изборния ден. Министерският съвет предоставя на партиите 
и другите политически организации, участващи в изборите, достъп до данните за 
образуване на избирателните райони. 

Издигането на кандидатурите за депутати е достатъчно опростено. В 
едномандатните райони те могат могат да бъдат предлагани: от ръководствата на 
политическите партии и партийните коалиции и от самите избиратели - най-малко 
500 на брой. Всеки кандидат може да бъде регистриран само в един едномандатен 
избирателен район и в една партийна лист по пропорционалната система.

Коалициите се формират на централно ниво. По тази причина те излизат 
с обща листа в отделните избирателни райони. В този случай те не могат 
да излизат и със самостоятелна листа. Ръководствата на партиите съставят 
партийните избирателни листи, като определят и поредността на кандидатите, 
т. нар. номерирана листа. Регистрацията на кандидатите и партийните листи се 
извършва най-късно 30 дни преди изборния ден. 

Интересно е решението по въпроса за застъпниците. Всеки кандидат може 
да има застъпници, които го подпомагат в избирателната кампания, представляват 
неговите интереси пред държавните органи, обществените организации, 
избирателите, Централната и другите избирателни комисии. В заседанията 
на избирателните комисии застъпниците участват с право на съвещателен 
глас и могат да вписват възражения в протоколите на избирателните комисии. 
Фиксирането на броя им  на 10 фактически парира по-сетнешната легална 
възможност за купуване и продаване на гласове чрез назначаване на широк кръг 
застъпници. 

Предвидено е създаването на необходимите правни предпоставки за 
гарантиране свобода на агитацията на гражданите, на партиите, на кандидатите 
и на техните застъпници, като се предвидижда; еднакъв достъп за кандидатите 
и партиите до източниците на информация, необходими при предизборната 
кампания; еднакъв достъп до средствата за масово осведомяване; възможност за 
изготвяне и използване на агитационни материали. 

Нов момент в българската изборна практика е, че не се допуска 
разгласяването на социологически анкети по-късно от осем дни преди изборния 
ден, агитация и раздаване на бюлетини 24 часа преди изборния ден, както и в деня 
на изборите. В предишните десетилетия подобни ограничения са безсмислени, 
поради характера на изборите, в които няма и минимален плурализъм. 

Поставен е въпросът за финансирането на кампанията – предвижда се широка 
гласност на процеса в предизборната дейност. С цел парирането на влиянието 
на чужди държави в българския политически живот се се планира забраната 
финансирането на предизборната дейност на кандидатите под всякаква форма от 
чужди държави. За да не се получи дисбаланс във финансирането се разрешава на 
български граждани да правят индивидуална вноска по 100 лева и на юридически 
лица – до 2000 лева за предизборни цели. Цели се евтина кампания и по тази 
причина общата сума на един кандидат да не трябва да надхвърля 20 хил. лв.
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Забранено е унищожаване на агитационни материали на опонента, което се 
регламентира като нарушение на установения  ред.  Още тук сякаш се усеща духът 
на бъдещата кампания, в която унищожаването на противниковите агитационни 
материали става един от главните „похвати“ на изборната битка. 

Предотвратява се възможността за гласуване във военните поделения, 
заради възможностите за оказване на груб натиск в армията. Срочнослужещите 
в БНА получават възможност да гласуват в избирателните секции в съответните 
населени места. Командирите на поделенията съвместно със секционните 
избирателни комисии съставят разп¬ределение и график за гласуването на 
военнослужещите.

Планира се министърът на народната отбрана съвместно с Централната 
избирателна комисия да издадат и огласят указания за реда, по който ще се 
провежда предизборната кампания и гласуването в армията. В него да се 
предвидят равни условия за запознаване на военнослужещи¬те с програмите на 
партиите и на кандидатите.

За пръв път реално се поставя и проблема за гласуването на българските 
граждани в чужбина. За такива се считат, пребиваващите повече от два месеца 
извън държавата. Те се заличават от списъците в България, но получват 
възможност да заявят участие в чужбина до седмица преди вота. Поставя се и 
въпроса за обсъждане на варианта за гласуване по пощата

Като гаранция за обективното провеждане на вота се разрешава по време 
на гласуването в изборното помещение да присъстват представители на партии, 
застъпниците, журналисти и гости.

На преден план излиза отново забравеният с десетилетия проблем за 
цвета на бюлетината и кампанията в по-широк план. В годините червеният цвят 
бе станал символ на диктатурата и липсата на плурализъм. Сега отново всяка 
партия или предизборна коалиция участва в изборите с определен цвят. Една от 
традиционните идеи на цветовото гласуване е слабограмотните избиратели да се 
ориентират по-лесно. 

Независимите  кандидати в едномандатните райони, издигнати от група 
избиратели, участват в изборите с бял цвят.

Гаранции за прозрачноста на процедурата се дават и с правато представители 
на партиите, кандидатите, техните застъпници, журналисти и гости да присъстват 
при определянето на изборните резултати. 

Относно законноста на вота е запазен моделът действащ в България, с малки 
изключения, в по-голямата част от историята на изборния процес. Предвижда 
се всички жалби за незаконни действия на държавни органи, длъжностни лица, 
партии и граждани по произвеждането на изборите, които дават основание да 
се счита, че е опорочена волята на избирателите, да се отправят до Великото 
народно събрание в двуседмичен срок от обявяването на изборните резултати.     
Мандатната комисия на Великото народно събрание ги проучва и докладва 
своите заключения пред него.

Нов момент е, че избраните народни представители в двумесечен срок след 
изборите декларират пред мандатната комисия на Великото народно събрание 
източниците на финансирането и разходите, които са направили по време на 
избирателната кампания. В предишните десетилетия такъв проблем няма, защото 
от 1931 г. няма нормална изборна кампания 14.

14 Галунов, Т. Избирателни системи и парламентарни избори в България (1919-1939). В. Търново, 2008, с. 179 
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Проектозаконът въвежда свободния депутатски мандат и отменя 
процедурата на отзоваване на депутатите, създадена през  40 – те години на ХХ 
век 15. Така се дава възможност за свободна воля на народния представител, без 
обвързваща сила на регионалните и местни поръчения. Целта е в парламента да 
се прави национална политика, а не да се лобира за местни интереси.     

Нов момент  е възстановяването на възможността да се правят предизборни 
изборни партийни коалиции. Те се заявяват пред Централната избирателна 
комисия в срока за издигане на кандидатури. 

Като осъзнават сложността на изборната материя, лидерите на Националната 
кръгла маса излизат с предложение да се организира национална кампания за 
разгласяване сред избирателите на избирателната система и реда на гласуване. 
Отчита се, че България практически няма традиции в политическата предизборна 
борба. Последните относително демократични парламентарни избори са през 
1931 г16 . 

На 30 март НС 1990 българският парламент започва разглеждането на 
проекта. Основната работа обаче е предварително свършена от Кръглата маса. 
След близо 60 години България е изправена пред първите демократични избори 
в периода на преход към демокрация. Предстоеше реалното възстановяване на 
политическия плурализъм. 
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УСЛОВИТЕ ЗА ПРИВЛЕКУВАЊЕ НА СТРАНСКИ 
ДИРЕКТНИ ИНВЕСТИЦИИ ВО РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА

Резиме: Основната цел на овој труд е да се анализираат условите за 
привлекување на странските директни инвестиции во Република Македонија. 
Првиот дел од овој труд е воведот во рамките на кој се објаснува предметот на 
истражувањето, додека пак вториот дел се фокусира на условите за привлекување 
на странски директни инвестиции во Република Македонија. Во третиот дел од 
трудот, односно заклучокот, можеме да заклучиме дали постои дискриминација 
помеѓу странските и домашните инвестиции во праксата на земјата. 

Клучни зборови: инвестиции, домашни инвестиции, странски директни 
инвестиции.

THE CONDITIONS FOR ATTRACTING FOREIGN DIRECT 
INVESTMENT IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA

Abstract: The main objective of this paper is to analyze the conditions for 
attracting foreign direct investment in the Republic of Macedonia. The first part of the 
paper is an introduction which explains the topic of the research, while the second 
part focuses on the conditions for attracting foreign direct investment in the Republic 
of Macedonia. The third part of the paper is the conclusion, and it gives answers for the 
existence of discrimination between foreign and domestic investment in the practice 
of the country.

Keywords: investment, domestic investment, foreign direct investment

ВОВЕД 
Инвестициите директно влијаат на зголемување на конкурентноста и 

вработеноста во секоја економија, што едновремено придонесува за создавање 
на доход, односно бруто-домашен призвод (БДП) кој ќе ги задоволи потребите на 
сегашните генерации граѓани, но обезбедува стабилен развој и подобрување на 
условите за живеење и на идните генерации. 

Во таа смисла, битен инструмент на економската политика на секоја земја 
кој е најпогоден за пораст на вработеноста е пораст на вкупните инвестиции во 
економијата, а во тие рамки и на странските директни инвестиции. Но притоа, 
мешање на целите со инструментите на политиката е случајот кога инструментот 
привлекување на странски директни инвестиции ќе се претвори во цел на 
политиката. Односно, цел на политиката станува да се привлечат странски 
директни инвестиции, без разлика колку тоа ќе чини. Тогаш, политичарите трошат 
големи ресурси за да привлечат странски инвеститори (на пример градат посебни 
зони за странски инвестиции со нивно целосно инфраструктурно опремување), 
го променуваат законодавството (на пример, во законот за работни односи ги 
намалуваат правата на работниците, бидејќи тоа странските инвеститори често 
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го бараат), воведуваат субвенции (на пример, за платите на вработените во 
странските инвестиции), ги намалуваат минималните плати (бидејќи странските 
инвеститори го бараат и тоа), обезбедуваат даночни ослободувања за странските 
инвестиции итн. Така, ако се направи пресметка, ќе произлезе дека домашната 
економија повеќе изгубила отколку што добила. Или, истата цел за зголемување 
на вработеноста можела да биде остварена со потрошок на значително помалку 
ресурси. Меѓутоа, политичарите во дадениот случај говорат дека ја оствариле 
„целта“ (а не инструментот на политиката) која ја ветиле пред избори.

Предмет на истражување на овој труд претставуваат странските директни 
инвестиции во Република Македонија. Цел на истражување на овој труд 
претставува да се прикажат условите за привлекување на странските инвестиции 
во Република Македонија.

УСЛОВИТЕ ЗА ПРИВЛЕКУВАЊЕ НА СТРАНСКИ ДИРЕКТНИ ИНВЕСТИЦИИ ВО 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Како и во многу држави кои настојуваат да привлекуваат странски директни 
инвестиции - СДИ и во Република Македонија правната рамка која е „одговорна“ 
за тоа се базира на четири клучни принципи: (а) национален третман на 
странските инвеститори (тие се третираат исто како и домашните); (б) максимално 
ефикасна заштита на правата на сопственост (и на домашните и на странските 
инвеститори1) ; (в) градење на стабилно правно-институционално опкружување; 
и (г) транспарентно функционирање на институциите. Последните два принципи 
се процес а не еднократен чин, но се составен дел на правната рамка која ги 
создава условите за привлекување на странски директни инвестиции - СДИ. 2

Странските директни инвестиции - СДИ во Република Македонија се 
слободни, освен во некои сектори (воена опрема, промет со оружје, наркотици, 
историски споменици и културно богатство). Странските инвеститори треба 
да ја регистрираат во Министерството за економија секоја инвестиција и сите 
нејзини измени. Странски инвеститори можат да инвестираат во постојни 
фирми, да основаат сопствени фирми или да имаат заеднички вложувања, 
под исти услови како и домашните инвеститори. Сите регистрирани странски 
инвестиции се заштитени од национализација. Преносот на добивката и другите 
приноси е слободен, откако ќе се задоволат сите даночни обврски кон Република 
Македонија. 3

Странските инвеститори можат да стекнуваат недвижен имот во Република 
Македонија, во согласност со одредбите на специјален закон или меѓународен 
договор и под услов на реципроцитет. Регистрирањето или отуѓувањето на 
недвижностите се врши во Централниот регистар. Странските државјани што 
стекнале недвижности можат да ги продаваат на домашни граѓани ако недвижниот 
имот е регистриран во Централниот регистар. 

Странските инвеститори во Република Македонија, исто како и домашните, 
можат да запишуваат и тргуваат со хартии од вредност само преку овластени 
учесници (брокери) на пазарот на капитал. Исто така, тие можат да стекнуваат 
домашни хартии од вредност со кои не се тргува на Берзата само од првична јавна 
1 Рајниш Аугуст, (2008), “Стандарди за заштита на инвестициите”, Превод на Владата на Република Македонија, 
2008, стр.144.
2 D’Amato A (2010), “Legal uncertainty” Faculty Working Papers, Northwestern University School of Law Scholarly 
Commons, стр.1-10.
3 Тодорова Софија, Узунов Ванчо, Петревска Биљана, (2015), “Применета Економика”, Култура, Скопје, стр.292-
294.
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понуда, приватни пласмани и во случаи на нетрговски трансакции (компензации, 
наследство, залог, репо трансакции, подароци). Странските инвеститори имаат 
еднаков третман во склучувањето на договори за осигурување со домашни 
компании за животно осигурување. 

Привлекувањето на странски директни инвестиции - СДИ е зависно од 
повеќе аспекти, кои се формулираат како погодности за странските инвеститори. 
Во таа смисла, во Република Македонија постојат правила за избегнување на 
двојното оданочување и ослободување на странски инвестиции од оданочување 
ако се во слободните економски зони. Но, за странските инвеститори уште 
поважно е постоењето на предвидливо и транспарентно законско опкружување, 
без административни пречки.4 Така, во една анализа за атрактивноста на 
Република Македонија за странски директни инвестиции - СДИ направена од 
страна на Советодавното тело за странски инвестиции (FIAS) се заклучува дека 
реформите во Република Македонија главно задоволуваат „на хартија“, но сé уште 
постои голем јаз меѓу теоријата и практиката. Во таа смисла, најчесто спомнувани 
бариери за странските инвеститори во Република Македонија се: претпоставениот 
висок политички ризик, недостатокот на инфраструктура, недоволно развиениот 
финансиски пазар, високиот степен на корупција, бирократските процедури, 
неразвиената институционална инфраструктура, лошото владеење и релативно 
слабиот квалитет на работната сила (човечкиот капитал)5. 

ЗАКЛУЧОК 
Од целокупното истражување во овој труд, можеме да заклучиме дека 

иако домашните и странските компании во Република Македонија се формално-
правно еднакви, ние се уште веруваме дека овој аргумент за декларативна 
правна еднаквост на домашните и на странските инвеститори често се користи за 
затскривање на де факто вистинската нееднаквост која реално постои. 

Значи ова формално правно изедначување на домашните и на странските 
инвеститори не е доволно за да се елиминира чувството на нееднаков третман. 
Тоа бара ефикасна демонстрација на вистинска реална рамноправност во 
пракса на домашните и на странските инвеститори во поглед на достапноста до 
погодностите за инвестирање, односно можноста домашните претпријатија да 
добијат исти, а можеби и повеќе користи отколку странските инвеститори, под 
еднакви услови во Република Македонија. Клучен предуслов за ова е постоење 
на поголема транспарентност во управувањето на користите од странските 
директни инвестиции во Република Македонија.

4 Braithwaite J (2002), “Rules and principles: a theory of legal certainty”, Aust J Legal Philos 27, pp. 47–82.
5 Упоредна анализа Извештаја Европске Комисије 2012-2015, Фондација Отворено Општество – Македонија, 
Македонски центар за европско образовање, Новембар 2015, стр.59.
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СУБЈЕКТИ НА МЕЃУНАРОДНОТО ПРАВО

Апстракт: Под субјект во меѓународното право се подразбира ентитет 
кој поседува определни права и обврски и е способен нив да ги остварува  во 
меѓународните односи. Како субјекти на меѓународното право се јавуваат 
државите, меѓународните организации и поединецот. Во совремните услови се 
зголемува бројот на меѓуанродни субјекти при што се јавуваат и невладините 
организации, јавните компании, приватните компании. 

Полн субјективитет денес поседуваат државите. Кај меѓународните 
организации субјективитетот е изведен од државите, а додека пак поединецот 
поседува многу помал субјективите од државата како резултат на идејата за 
човековите права и порастот на ваквата меѓународна заштита. Во трудот ќе стане 
збор подетално за тоа што претставува субјективитет  во меѓународното право со 
посебен осврт на сите видови на субјективитет споменати погоре.

Клучни зборови: меѓународен субјективитет, држава, меѓународна 
организација, поединец

SUBJECTS OF INTERNATIONAL LAW

Abstract: The term - subject in international law means entity that possesses 
certain rights and obligations and ability to exercise them in international relations. 
As subjects in international law appear states, international organizations and the 
individual. Today the number of international subjects grows so the NGOs, public and 
private companies participate too. States today own full subjectivity. International 
organization’s subjectivity is derived from the states, while the individual possesses 
much smaller subjectivity then the state thanks of the idea of human rights and the 
growth of this international protection. The paper will explain in detail the international 
subjectivity in international law with particular reference to all kinds of subjectivity 
mentioned above.

Keywords: international subjectivity, state, international organization, individual

ВОВЕД
Меѓународно-правниот субјективитет се определува преку улогата на 

државата, меѓународните организации, поединецот, НВО, транснаци-оналните 
компании  кои го имаат местото во меѓународната заедница. Денес за да се биде 
субјект на меѓународното право треба да се поседува правен капацитет. Правниот 
капацитет е различен кај сите споменати субјекти. Најголемиот го има државата, 
а најмалиот поединецот.   Mеѓународно-правниот субјективитет можиме да го 
дефинираме преку следниве елементи на субјектот во меѓународното право. Така 
субјектот на меѓународното право е:

 » носител на права и обврски утврдени со нормите на меѓународното 
право, при што треба да има правна способност;

 » одговорен за кршење на своите меѓународно-правни обврски врз 
основа на меѓународното право;
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 » способен во судска или друга постапка, релевантна за меѓународното 
право да го оствари правото што му е признато;

 » способен за создавање на правото.1

ДРЖАВАТА КАКО СУБЈЕКТ НА МЕЃУНАРОДНОТО ПРАВО
Државата како субјект на меѓународнот право е најважната правна личност 

до Првата Сведска војна. 
Во суштина станува збор за ефективно вршење на власта над територијата 

и населението. Денес во суштина не постои веќе terra nullius (ничија земја). 
Најширокиот правен општоприфатен критериум е според Конвенцијата од 
Монтевидео според кој обележјата на државата се:

 » Постојано население;
 » Дефинирана територија;
 » Влада;
 » Капацитет да влегува во односи со други држави.

Кога станува збор за државата можам да заклучам дека во неколку наврати 
државата го истиснува поединецот до неговото место во меѓународново право. 
Така на пример кога се во прашање човековите права битно државата е онаа 
којашто ги прегазува и го повредува поединецот. Имајќи ја во предвид Европската 
конвенцијa за човекови права и Европскиот суд за човекови права поединецот 
се јавува како субјект на меѓународното право против државата се со цел да го 
одбрани неговото право коешто му припаѓа и е неотуѓиво од него.

МЕЃУНАРОДНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ КАКО СУБЈЕКТ НА МЕЃУНАРОДНОТО 
ПРАВО

Меѓународните организации во меѓународната заедница се појавуваат во 
втората половина на 19 век. Нивниот број се повеќе и повеќе расти. Основачи 
се државите кои се и нивни членки. Меѓународните организации се самостојни 
со меѓународно-правен субјективитет и капацитет да донесуваат одлуки кои пак 
државите се обврзни да ги почитуваат. Членствота на државите во меѓународните 
организации е доброволно, но откако ќе станат членки, државите се обврзни 
да ги почитуваат нивните одлуки и да преземат обврски кон меѓуанродната 
организација. Постојат различни дефиниции за меѓународните организации. Така 
меѓународната организација може да се дефинира како самостојна организација, 
заснована врз меѓународен договор, со свои постојани органи и меѓународно-
правен субјективитет, која се основа заради соработка или решавање на одредени 
прашања од меѓународната заедница.  Секоја меѓународна организација има цел 
заради која постои која е јасно дефинирана во основачкиот акт. Многу е важен 
капацитетот на меѓународната организација да одржува односи со другите 
држави и меѓународни организации.

Меѓународните организации се делат на меѓународни владини и меѓународни 
невладини организации од кои само првите се субјекти на меѓународното право. 
По својот опсег меѓународните организации се делат на глобални и регонални. 
Субјективитетот на меѓуанродната организација и на државата во меѓународното 
право битно се разликува. Субјективитетот на државата е оригинерен, а 
додека пак оној на организацијата е изведен и произлегува од државите. Кај 
меѓународните организации станува збор за послаб субјективитет споредбено 
1 Се подразбира дека секој субјект има капацитет да се појави како создавач на меѓународното правото 
бидејќи не постои хиерархија на норми и процедура на создавање како во домашното право.
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со оној на државите. Тој се потпира само на функциите што државите ѝ ги 
довериле. Државите-основачки на меѓународната организација можат да влијаат 
врз субјективитетот на меѓуанродната организација со промени во основачкиот 
акт на организацијата. Додека пак меѓународната организација нема никакви 
ингиренции да делува врз уставниот поредок на државите.

ПОЛОЖБАТА НА ПОЕДИНЕЦОТ ВО МЕЃУНАРОДНОТО ПРАВО
Денес како резултат на порастот  на меѓународната заштита на човековите 

права се развива и статусот на поединецот во меѓуанродното право. Државите 
и меѓународниоте организации се неспорни субјекти во меѓународното право 
додека пак дел теоретичарите правната положба на поединецот ја квалификуваат 
како меѓународно-правен субјект во фаза на настанување (in statu nescendi) или 
како пасивен субјект или рефлексен субјект.

Постои општо правило дека државата ги застапува интересите на 
поединците. Поединецот споредбено со државата има далеку помал, но и 
ограничен субјективитет.

Поединецот има директна индивидуална меѓуанродна кривична 
одговорност за сторени кривични дела кои се забранети со меѓународното право 
(злосторство против мирот, злосторство против човечноста, воено злосторство, 
геноцид, агресија…)

Поединецот може да се јави како субјект во меѓународното право против 
својата држава поради кршење на некои негови индивидуални права.

Посебни случаи се кога во случај на сукцесии на државите при промена на 
територијаниот суверенитет на државата, државјанскиот статус се менува при што 
постои ризик од кршење на човековите права да се остане во статус на бегалец 
како и да се јави потребата од давање на азил на лица.

ДРУГИ СУБЈЕКТИ НА МЕЃУНАРОДНОТО ПРАВО
Во поново време е сѐ поактуелна  практиката невладините организации 

и транснационалните компании да се сметаат како субјекти на меѓународното 
право. 

Невлавините организации се здруженија на ѓраѓани  и групи од повеќе 
држави кои делуваат во цивилното општество без лукаративни цели. Погоре 
во текстот беше споменато дека меѓународните организации се делат на 
меѓународни владини и невладини организации и дека само првите се субјекти 
на меѓународното право. Меѓутоа невладините организации (НВО) влијаат во 
создавањето стандарди на правото на меѓународен план.

Транснационалните компании се приватни комерцијални организации кои 
дејствуваат во најмалку две, а може и во повеќе држави.  Суштината е во тоа што 
за нив меродавно може да биде само едно-домашното законодавство, а можат да 
бидат и правата на повеќе држави. 

Сметам дека НВО денес се се поактивни во глобалното милје и во иднина 
ќе заземат едно уште поактивно место. Тие се Влада во сенка коишто чекаат да 
ги направи грешките односната влада и да избувнат како вулкан во улога на 
корекција на нејзината политика. Само со ваквото однесување тие ќе можат да 
се задржат на патот до успехот и да го обезбедат нивното место во глобалното 
милје како субјект во меѓународното право. За транснациналните компании 
сметам дека само некои од нив успеваат да се меѓународен субјект во вистинска 
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смисла. Тоа зависи пред се од нивната економска моќ којашто ја поседуваат како 
и од капацитетот да се наметнат во меѓународната заедница. Бројот сепак на овие 
субјекти во меѓународната заедница е ограничен.

ЗАКЛУЧОК
Од сите видови на субјективите најслаб е оној на поединецот. Другите видови 

на субјективитет како НВО и транснационалните компании се дискутабилни 
субјекти.

   Човековите права се темел кој го држат поединецот во просторот на 
субјекти во меѓународното право. Исто така тука е и институционализираноста на 
меѓуанродните организации, судови, трибунали и мрежи кои го отелотворуваат 
постоењето на човековите права и учеството на поединецот во меѓународното 
право. Човековите права се денес премногу актуелна тема. Тие му припаѓаат 
на поединецот и се темел на меѓународната заедница. Особено актите коишто 
ги дефинираат човековите права како Универзалната декларација за човекови 
права и Европската конвенција за човековите права му давват простор на 
поединецот во меѓународното право. Овие документи се од суштинска важност 
бидејќи сѐ уште не губат од својата актуелност, а напротив се се поприутни во 
меѓународното милје. Сметам дека субјективитетот на поединецот во иднина ќе 
достигни уште поголеми размери. 
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ЕДНАКВОСТ, ДЕМОКРАТИЈА И ЧОВЕКОВИ ПРАВА ВО 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Апстракт: Теоретски, еднаквоста и демократијата претставуваат природно 
и неразделно единство. Еднаквост постои во демократијата, односно во режим 
во кој владетелот и субјектот се обединети во една личност-граѓанин. И обратно: 
демократијата е можна само со слободни граѓани - еднакви пред законот. 
Главната цел на трудот е да понуди концепт за односот меѓу човековите права и 
демократијата со посебен фокус на ситуацијата во Република Македонија.

Клучни зборови: демократија, човекови права, право, еднаквост

EQUALITY, DEMOCRACY AND HUMAN RIGHTS IN THE 
REPUBLIC OF MACEDONIA

Abstract: Theoretically, equality and democracy represent a natural and 
inseparable unity. Equality exists in democracy, that is, in a regime in which the ruler 
and the entity are united in one person-citizen. And vice versa: democracy is only 
possible with free citizens - equal before the law. The main goal of the paper is to offer 
a concept on the relationship between human rights and democracy with a special 
focus on the situation in the Republic of Macedonia.

Keywords: democracy, human rights, law, equality

EQUALITY, DEMOCRACY AND HUMAN RIGHTS
Theoretically, equality and democracy represent a natural and inextricable unity. 

Equality exists in democracy, that is, in a regime in which the ruler and the subject 
are united in one person-citizen. And vice versa: democracy is only possible with free 
citizens - equal before the law. Starting from these postulates, US political scientist 
Benjamin Barber defines democracy as “the rule of equality” or as “a policy of equality” 

Personal rights and freedoms include: the security and secrecy of personal data, 
secrecycorrespondence, freedom of movement, freedom of thought, freedom of reli-
gion, inviolabilityhome, the right of refuge (asylum).

Human rights are universal, usable in every sphere of life and equal for all. Unlike 
the rules of demanded conduct protected, foreseen and punishable by law and the 
required standards of human behavior, human rights differ in that it is about rights and 
privileges that belong to man only because of his human nature.

The concept of human rights has experienced quality evolution throughout his-
tory. The first attempts to establish some kind of rudimentary form of protection of 
individual human rights can be found in the Hammurabi Code. Although this Code, 
created more than 4000 years ago, according to today’s standards, is considered bar-
baric, it is still a kind of precedent in the legal system. Namely, the Code was a legal 
document of a binding nature aimed at protecting people from arbitrary prosecution 
and punishment, regardless of its character and its main disadvantage, that is to pro-
tect people from non-discrimination on grounds of race, religion, beliefs, and the like.
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Universal human rights are most often expressed and guaranteed by law, in the 
form of agreements, general principles as part of international law or as constitutional 
protection, that is, as protection through legal provisions at the national level. Inter-
national human rights law obliges states’ governments to act in a certain way or to 
refrain from behaving in a certain way in order to promote and protect human rights 
and freedoms.

Equality implies equality of all people with respect toenjoyment of fundamen-
tal rights and freedoms without constraints based oncertain personal characteristics. 
Equality is a universally accepted concept of the universal application of the underlyin-
grights and freedoms without the existence of predetermined normative standardsof 
limiting these rights based on discriminatorytreatment. However, the state through 
the social system of norms, based onthe principle of equality, has a legitimate right to 
control the mode ofenjoyment of rights and freedoms. In that context, equality repre-
sentsprotection of the individual against the discriminatory actions of the statethrou-
gh instruments of government or third parties. Equality is a comparative concept,that 
is, individuals can determine whether there is equality only in a way thatwill compare 
their condition with the state of others.

Principles Modern democracy has been gradually developed by the Calvinist re-
ligious movement during the 17th century, especially in Scotland, the United Kingdom 
and the Netherlands, where communities began to support and share not only reli-
gious but also political ideas.

Participatory democracy is a form of democracy that involves broad participation 
(participation) of citizens in decision-making. Typically, the forms of employee co-deci-
sion (co-decision) within the company are included in the concept. This conception is 
especially represented and developed by political thinkers of the new left wing since 
the 1960s. The concept of citizen participation does not mean negating the importan-
ce of representative democracy institutions, because a number of decisions cannot be 
made by direct decision-making; institutions of direct democracy such as referendum, 
the right to legislative initiative, the right to participate in the advisory decision-ma-
king bodies, etc. In the concept of participatory democracy, these decision-making 
mechanisms are in parallel with representative institutions. Accordingly, the notion 
of “participatory democracy” should be distinguished from more radical theories of 
self-management, especially in anarchism.By contrast, representative democracy is a 
form of elite governance because it is essentially a “electoral aristocracy” that does not 
accept the immediate participation of the people in the exercise of power.

Equality can be analyzed as formal or materialequality.  Formal equality or, as it is 
still called, is legally ensuredequality, implies formal recognition that all persons have 
equal statusrights and freedoms guaranteed by law and equal application of the laws 
ofby the state authorities. This type of equality presupposes that it has been realizedif 
there is a legal framework according to which all people are equal in relationthe enjo-
yment of rights and freedoms.

Material equality is a wider interpretation of the notionequality. It involves the 
implementation of legal equality ineveryday life, with the results and effects that arise-
from the application of laws, politics and practice should not bediscriminatory. There-
fore, material equality is an indicator thatrefers to possible inconsistencies with regard 
to the application of the formal, that is, thelegal equality. The goal of a democratic 
society is to accomplish it beforeeverything, material equality.

The merits of corrective justice are more objective because they measure the 
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equivalent values of things. Conversely, the standards of distributive justice are more 
objective because they merit the merits of people who are difficult to objectify in prac-
tice. Consequently, constitutional law encounters greater difficulties when assessing 
the fairness of state institutions than the right to property when assessing corrective 
justice in property relations.

The generaldeclaration of the United Nations Human Rights Organizationdeter-
mines that education must be directed towards the full development ofhuman per-
sonality and determination of respect for human rights andfundamental freedoms. In 
the last decade, human educationrights have become one of the central theoretical, 
scientific, political and practicalthemes. Organization for Security and Co-operation in 
Europe (OSCE)endorsed its determination in December 2003 in the OSCE Strategy for-
dealing with threats to security and stability in the twenty-first centurywhich includes 
a reference to human rights education with an emphasis onthe younger generation. 
Since 2005, it has been going on in many countriesimplemented the World Program 
for Human Rights Education which itestablished the United Nations (UN) and is built 
onthe efforts and achievements of the United Nations Decade for Educationhuman 
rights (1995-2004). 2005 the Council of Europe declared it to beEuropean Year of Citi-
zenship through Education, in 2007presented the European Initiative for Democracy 
and Human Rights in 2009year was declared an International Human Rights Learning 
Yearby the UN.

In accordance with the principle of equal treatment in access toemployment, 
discrimination is prohibited on the basis of marriagestatus, family status, skin color, 
language, political or otherpersuasion, activity in trade unions, national affiliation or-
social status, disability, age, property, social oranother status.

Legal equality is only an abstract or formal equality, but not a concrete or factual 
equality of citizens. In reality, there is no natural or social characteristic that all people 
possess equally or manifest in the same way.However, the legal equality of citizens in 
South Africa is seriously jeopardized by the great social differences between the rich 
minority white population and the poor majority black population. The cities of Johan-
nesburg and Durban show it in a fictitious way: the luxurious villas of the rich whites 
are surrounded by high walls and barbed bodies so that they can not be defrauded by 
the many black populations wandering around the cities in search of a piece of bread. 
South Africa is a country with huge natural resources, and the black population is ex-
tremely poor. This contrast is noticed by every well-intentioned visitor to this beautiful 
country that has donated to the world three Nobel laureates: Albert Lichuli, Bishop 
Desdemont Tutu and Nelson Mandela. Also, every visitor to Sao Paolo notes the large 
number of beggars in this city, although Brazil is a huge country with natural develo-
pment conditions.

Apart from social differences, the legal equality of citizens is also endangered in 
countries with cultural and religious intolerance. An example of cultural intolerance is 
the Holy City - Jerusalem, divided into Jewish and Arab parts, with great differences 
in living standard and civilizational behavior of people. For example, religious into-
lerance is Northern Ireland (Catholics and Protestants) and Bosnia and Herzegovina 
(Muslims, Orthodox Christians and Catholics). Religious hatred in Sarajevo graphically 
described the Nobel laureate Ivo Andric in 1920, in the “Letter to the Friend” 

Within the Organization of American States, as a regional onea system of human 
rights protection on the American continent, has been adoptedThe American Con-
vention, which includes the principles of equality and thenon-discrimination. Namely, 
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Article 1 of the American Convention providesan obligation for states to respect and 
fully guarantee the enjoyment of rightsand of freedoms in accordance with this Con-
vention “without discrimination”, whilstArticle 24 guarantees equality before the law 
and equal legal protection.In accordance with the advisory opinion, the Inter-Ameri-
can Court foundthat non-discrimination, together with equality before the law and 
the equal legalprotection are the basic elements of the basic principle of protection 
of the rights ofthe man. Equality, as a concept, cannot be separated from non-discri-
mination,whereby the prohibition on different treatment is equated with equality be-
fore the law. The Inter-American Court found that these principles are jus cogens nor-
ms,which are applicable to all countries, regardless of whether they are members of 
a specific oneinternational agreement and have, above all, an effect on individuals in 
relation toenjoyment of fundamental rights and freedoms. The Inter-American Court 
noted thatArticle 24 supplements Article 1, providing for an obligation for states to-
respect the principles of equality and non-discrimination and to include them in the-
domestic legislation.

The protection of human rights is one of the fundamentalprinciples of the Eu-
ropean Union (EU) and is a necessary precondition for itslegitimacy. The principle of 
equal treatment and non-discrimination isthe basis of the primary and secondary le-
gislation of the EU.The European Charter60 is one of the most important initial do-
cumentsadopted by the Union regarding the definition of human rights.It contains a 
wider range of rights that are not clearly defined in the ECHR. Ed-equality before the 
law is the principle included in Article 20.

ECHR is the most important benefit to the protection system of thehuman rights 
within the Council of Europe. ECHR representsa legally binding document for all Euro-
pean countries that have itratified and agreed to provide conditions for the realization 
of the basic ones’human rights within its national system. European countries are obli-
ged to implement the ECHR in a manner that through domestic law they will proclaim 
the rights guaranteed by it and with its protocols andwill provide legal protection for 
each individual at the national level. ECHRguarantees the right to an individual comp-
laint. Except for the mandatory inter partseffect of the judgments of the Court, which is 
reflected by the just satisfaction, theycan cause erga omnes influence over other states 
in termsthe creation of unified rules implemented in national systems forprotection of 
human rights. This impact is particularly significant after the entrance of the post-com-
munist states of Eastern and Southeastern Europe in the Council ofEurope and the 
ratification of the ECHR by their side. That way, through the courtpractice allows for 
the establishment of common standards in respect of compliancehuman rights, and in 
the context of dynamic social processes, which ipsofacto create a different policy and 
create new trends in the protection ofcentury rights.

The European Union concludes that democracy and human rights are universal-
values that need to be zealously advocated throughout the world. Besides that,which 
constitute a bulwark against terrorism, they are crucial to successpoverty reduction 
and conflict prevention and resolution. Onceentered into force on 1 January 2007, the 
European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR) is a concrete expres-
sion of the EU’s intention to include the advocacy of democracy and human rights in 
all its externalitiespolicies.
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THE MEDIA AND THE PUBLIC OPINION ON THE IMPACT 
OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA DURING THE NATO 

AIR STRIKES AGAINST THE FRY

Abstract: The NATO air strikes against Serbia and the former FRY continue to 
be the topic of treatment by media analysts, publicists, international law experts, 
political scientists, and security policy experts on the legitimacy of whether NATO had 
the right to intervene in a sovereign state without the decision of the UN Security 
Council, and if the NATO intervention in the former FRY was a precedent regarding 
the international law but also how this intervention influenced the building of peace 
and stability in the former SFRY area and in general in the Western Balkans. In terms of 
security and the maintenance of stability and peace in the region, NATO had made the 
necessary preventive steps for non-NATO member states bordering on Serbia and the 
former FRY.  A special focus of the local, regional and international media was on the 
Republic of Macedonia, with its geographical position bordering Serbia (former FRY) 
and Kosovo, where severe fightings with a mixed ethnic structure were taking place 
(except for the Macedonian people where Albanians and Serbs live), where the waves 
of Albanian refugees from Kosovo increased every day, making Macedonia the most 
important country in the region in the geopolitical aspect, especially for NATO and its 
allies. At that time, Macedonia was practically the principal place of the coordinating 
centers of the NATO alliance in the military and logistical aspect, of the international 
organizations, humanitarian organizations and those of the media as well

Keywords: Macedonia, NATO, FRY.

1. INTRODUCTION
As for the former Yugoslav republics that had gained independence, they had 

more prudent attitudes towards the NATO air strikes on the targets of Serbian forces 
and other strategic points. Being aware of the complexity of the situation, the ethnic, 
demographic and territorial relationship, the short time since the end of a bloody war 
in Bosnia and Herzegovina and Croatia, where the former Yugoslav army was involved 
as well, Croatia was more loud speaking in support of the NATO attacks, Bosnia and 
Herzegovina and Macedonia almost held a neutral stand, while Slovenia, despite 
making concrete steps towards EU integration, and was not bordered to Serbia, during 
the time of the NATO bombardments took a cautious stance. Despite the not small 
pressure from the public and media opinion, both internal and external, because of 
the specifics mentioned above, the increased care for the conflict not to escalate from 
the part of NATO, the USA and the allies, the Macedonian government at that time, 
however, managed to maintain a neutral and balanced attitude in relation to the crisis 
in Kosovo.
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Regarding the engagement of the international community and the preventive 
mission of the UN troops more than seven years before the Kosovo conflict in Macedonia, 
aimed at protecting the northern borders, the Director of the Institute of Defense and 
Professor of the University of Skopje, Biljana Vankovska, in an analysis titled: “The Impact 
of the Kosovo Conflict on Macedonia”, among others assess that: “From a wider point 
of view, the main limitation of this mission of preventive peacekeeping was that it was 
tied to one state‘s territory but having to deal with a problem that connects with several 
territories. With the 1999 developments in Kosovo - which were very predictable and 
warned against by many for years - there is a need for re-evaluating the achievements 
and results of the UN mission in Macedonia. It is crystal clear that Macedonia needs 
some sort of mechanism for conflict-mitigation and conflict-transformation within its 
own society. In addition, Macedonia itself and the region as a whole would benefit 
greatly if this mission had been extended in time to cover also Kosovo. The fatal delay 
of numerous and possible types of conflict-prevention in Kosovo jeopardized the 
situation in Macedonia. Without some corresponding or integrated mission on the 
other side of the border, UNPREDEP was not able to fulfil its mandate, as much as one 
would have wished1 “. 

The Macedonian press also paid great attention to the situation in Kosovo and 
carefully treated the events, especially those that had a direct impact on the overall 
situation in the Republic of Macedonia. In an analysis made by Professor Vladimir T. 
Ortakovski from the University “St. Cyril and Methodius University” in Skopje, titled 
“The Kosovo conflict and Macedonia” published by “Harriman Institute, Columbia 
University”, New York Times, among others writes: “The American Ambassador in the 
Republic of Macedonia, Christopher Hill, in his interview for the weekly “Puls” stated that 
“Macedonia is not a part neither of the Kosovo, nor of the regional crisis. Macedonia, 
to the contrary, is a stable element of the crises in the region”. Quoted after: Intervju so 
Kristofer Hil, “Makedonija e nadvor od balkanskata kriza”, Nova Makedonija, 23-24 maj 
1998, str. 17-18 (Interview with Christopher Hill, “Macedonia is Outside of Balkan Crisis”, 
New Macedonia, May 23 and 24, 1998, pp 17-18)2”. 

2. THE PUBLIC AND MEDIA OPINION IN SERBIA REGARDING THE IMPACT OF 
MACEDONIA IN THE KOSOVO CONFLICT

The media and public opinion, but also the analytical and intellectual opinion 
in Serbia in general had a critical assessment towards the meticulous and balanced 
approach of the Macedonian government, in particular regarding the presence of the 
international military, political and logistical mechanisms, considering Macedonia’s 
territory as the main military, logistic base and coordination center of many 
international mechanisms. Thus, in the well-known Belgrade newspaper “Vreme” 
titled “The possibilities of terrestrial intervention” in the ‘War’ section, among others, 
it is written: “It is interesting that the entire headquarters of the NATO corps has been 
placed in Macedonia, even though, there, there are no soldiers even for a division. 
There are a little less than a thousand UNPREDEP members, whose mandate expired in 
February. These forces are currently largely engaged around refugees, but the Germans 
from Macedonia regularly launch unmanned observation planes for aircraft discovery 
(which our Antiaircraft Defense regularly crashes down), and at the beginning of the 
war they tried to send living  observers to our territory (ending with the capturing 
1 http://www.bundesheer.at/pdf_pool/publikationen/infomanagment9.pdf (page visited on 15.01.2018).
2 http://www.makedonika.org/whatsnew/THE%20KOSOVO%20CONFLICT%20AND%20MACEDONIA.pdf  (page 
visited on 02.01.2018).
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of three American soldiers). On the way to Macedonia, there are exactly 2,300 other 
British soldiers3”.  The public opinion in Serbia was influenced by the media that was 
considerably in line with the official policy of the leadership of Serbia and the former 
FRY of that time. This approach of Serbian media and analytical circles continues to this 
day. On the sixteenth anniversary of the launch of the NATO air strikes against Serbian 
targets, the Serbian portal “Koreni” regarding the presence and deployment of NATO 
troops on Macedonian territory in a text entitled ‘Military Report on NATO Aggression’ 
among others, writes: “Until the beginning of the FRY aggression, NATO in a narrow 
circle had grouped large aviation forces and naval forces. Land forces were brought 
to Macedonia before and during the NATO aggression in the FRY. The bringing of the 
national contingents of NATO members in Macedonia and Albania was combined: 
with air transport at the airports in Macedonia and Albania and by sea in Greek and 
Albanian ports, followed by rail and road transport to the place of accommodation. 
In the beginning of March, the forces deployed in the OSCE Verification Mission in 
Kosovo and Metohija started intensive training of the acts and procedures for planned 
and organized withdrawal from Kosovo and Metohija. The general state of readiness 
of the ground forces from the aggressor countries in Macedonia on the day of the 
commencement of the aggression was about 16,500 soldiers (out of which up to 13,000 
in combat units), 157 tanks, 300 armored carriers, 84 artillery weapons, 46 helicopters 
(12 of them fought, 12 for multipurpose and 22 transports) and 1,300 vehicles”4.  
Certainly, the former FRY government was extremely tensioned with official Skopje 
because Macedonia was among the main countries in terms of the full realization of 
NATO’s action against Serbian targets in the operational, military and logistical aspect, 
but also in other actions coordinated from the territory of the Republic of Macedonia.

3. THE ROLE OF MACEDONIA IN THE KOSOVO CONFLICT FROM THE PERSPEC-
TIVE OF THE INTERNATIONAL MEDIA AND PUBLIC OPINION

Macedonia, by the international media and public opinion, as well as by NATO 
and its allies, will be carefully treated both in the political diplomatic aspect and also 
in the geopolitical aspect as a place of great importance for peace and stability in the 
region and the territory of a neutral state where NATO in charge with the United States 
and its allies were implementing a complex military action not implemented until then. 
Although the international community and, in particular, the NATO allies has faced 
internal resistance from a part of the people and public opinion, and then with anti-
NATO rallies in front of the embassies of the main states of the NATO pact in Skopje, 
this fact, nevertheless, had not faded the cooperation of the Macedonian authorities 
with the North Atlantic Alliance and the operation had gone according to plan until 
the end of the bombings and the reaching of the final agreement between the parties 
in conflict which had also been reached in the city of Kumanovo in Macedonia. Thus, 
in an analysis of the Congressional Research Service - The Library of Congress titled 
‘Kosovo: International Reactions to NATO Air Strikes’, dated April 21, 1999, in the section 
dealing with Macedonia among others, it is written: “Macedonia is currently host to 
over 12,000 NATO troops. Most of these were deployed as a vanguard force for a future 
NATO-led peacekeeping force in Kosovo. They include the small force formerly with 
the U.N. preventive deployment mission. The three U.S. soldiers captured by Yugoslav 
forces on March 31 served in this force. On March 24, NATO Secretary-General Javier 

3  http://www.vreme.com/arhiva_html/vb11/2.html (page visited on 29.12.2017).
4 http://www.koreni.rs/vojnicki-raport-o-agresiji-nato/ (page visited on 25.01.2018).



страна | 64

«МЕЃУНАРОДЕН ДИЈАЛОГ: ИСТОК - ЗАПАД» (ПРАВО)
О

БЛ
АС

Т:
 П

РА
ВО

Solana issued letters to Macedonia and other countries bordering the FRY, assuring 
them that NATO would not allow the FRY to violate their territorial integrity and 
security. Solana’s letter to Macedonia reportedly also said that an attack on NATO forces 
stationed in Macedonia would be met by an “appropriate response” by the alliance. 
The Macedonian government, CRS-11 however, has sought a more specific security 
guarantee from NATO, especially in view of speculation that NATO might consider an 
offensive ground operation in Kosovo”.5  

Macedonia, during the NATO bombing of the former FRY faced a large influx of 
refugees from Kosovo, given the limited capacities, the tense situation, the internal 
pressure which had also interethnic premises, the prestigious American newspaper 
New York Times in May 1999 in David Rohdemay’s autobiographical writing on these 
developments of that time in Macedonia among others writes: “The influx of nearly 
200,000 ethnic Albanian refugees from neighboring Kosovo over the past eight weeks 
has increased those tensions markedly. The refugees complain of rough treatment and 
discrimination from Macedonian police and officials; the Macedonian Government has 
stressed that it has sheltered the refugees despite the antagonism, but insisted that 
many be taken to third countries to prevent tensions from boiling over into violence. 
Macedonia is home to a small Serb minority, and many of its Slavs sympathize with 
the Serbs in fighting to retain Kosovo. Leaders of both the Macedonian and ethnic 
Albanian communities here have called for restraint”6. 

In this context, regarding the care of this large influx of refugees from Kosovo, the 
NATO official website related to the event in question writes among other things: “NATO 
forces have been at the forefront of the humanitarian efforts to relieve the suffering of 
the many thousands of refugees forced to flee Kosovo by the Serbian ethnic cleansing 
campaign. In the former Yugoslav Republic of Macedonia, NATO troops built refugee 
camps, refugee reception centers  and emergency feeding stations, as well as moving 
many hundreds of tons of humanitarian aid to those in need”.7   

For the constructive approach of the Macedonian authorities and the importance 
of the Macedonian state in implementing an almost unprecedented plan, the US 
administration had paid great attention to Macedonia, its stability and its role in the final 
settlement of the Kosovo conflict. The analysis conducted in November and December 
in Washington in 1993 led to the clear conclusion that preventive measures should be 
taken to prevent the outbreak of war in Kosovo and Macedonia. Regarding Macedonia, 
the USA will support the idea that 800 Scandinavian soldiers should be sent there, which 
would constitute the UNPROFOR Mission. This was more of a symbolic gesture than a 
genuine military presence that would drive back Serbia in case of its territorial claims 
to Macedonia. The American attention to Macedonia and its stability both inside and 
outside the borders is also reflected in the writing by Ted Galan Carpenter in Foreign 
Policy in March 1994 titled ‘U.S. Troops in Macedonia: Back door to war?’ where he 
among other things writes: “The continued presence of U.S. troops as a trip- wire force 
in Macedonia is an increasingly risky venture. President Clinton’s apparent rationale 
for the deployment was to deter further Serb expansionism, thereby preventing the 
conflict in Bosnia from becoming a wider Balkan war. But the Macedonia mission places 
U.S. troops adjacent to Serbia’s restive, predominantly Albanian province of Kosovo. 
The outbreak of fighting in Kosovo, which could erupt at any time, would likely spill 
5 file:///C:/Users/Administrator/Downloads/451447.pdf (page visited on 02.02.2018).
6 http://www.nytimes.com/1999/05/20/world/crisis-balkans-macedonia-bomb-blast-badly-wounds-2-neighbo-
ring-balkan-land.html (page visited on 11.02. 2018).
7 https://www.nato.int/kosovo/history.htm (page visited on 27.01. 2018).
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over the border into Macedonia, involving the American forces stationed there “.8 
The US attention to Macedonia grows particularly after President Bush’s 

Christmas Warning, but will also continue with the change of administration taken 
over by President Clinton. There are those who say that to the Bush administration, 
on the go, it was not difficulty to make this pledge, a message directly addressed to 
Serbian President Milosevic that if he provokes violence in Kosovo, he will face the 
force. But Clinton’s administration unequivocally will support the “Warning”: the 
Secretary of State Warren Christopher, and Antony Lake, National Security Adviser, will 
reinvigorate Bush’s message. In this spirit, in order to prove the pledge for Kosovo and 
Macedonia, on July 12, 1993, the United States will send 316 rangers to Macedonia, all 
of which were veterans of the war against Iraq. The US troops in Macedonia will not be 
part of UNPROFOR, but will have their own command which was a clear message on 
Macedonia’s role in maintaining peace and stability in the region that will be witnessed 
in the case of the ending of the Kosovo war.

4. CONCLUSIONS
During the 78-day NATO bombings against the former FRY, the North Atlantic pact 
had envisaged in detail both internal and external security measures for non-NATO 
neutral countries with a special emphasis on the Republic of Macedonia.

The Macedonian internal opinion, as well as the media, knowing the ethnic, 
demographic, political, and geopolitical factors was divided in terms of the Macedonian 
government’s partnership and allowing the Macedonian air space and territory for 
military actions of NATO.

The Macedonian government of that period had held a neutral stand about the 
war in Kosovo, but had cooperated in close partnership with the USA, NATO and other 
allies.

Serbian media and public opinion in the former FRY had a quite critical approach 
to the role of the Macedonian government and state in relation to Macedonia’s co-
operation with NATO and the allies.

The public opinion and media, analytical and intellectual circles in developed 
democracy countries such as the USA, Germany, Great Britain and other countries 
in general had supported the constructive and important role of Macedonia in the 
Kosovo war, assessing Macedonia’s constructive approach as a factor of peace and 
stability in the region.

We can also conclude from the analysis of the issues we have outlined above that 
Macedonia’s role in the Kosovo conflict has been very important both in the political, 
diplomatic, military and geopolitical aspect, and the conclusion of an agreement to 
end the NATO bombings against the former FRY was signed in Kumanovo, a town in 
the Republic of Macedonia.

8 http://www.bits.de/public/documents/mazedonien/fpb-030.html (page visited on 30.01.2018).
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ПРАКТИЧНИ ПРИЧИНИ ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА 
ЕТАЖНАТА СОПСТВЕНОСТ

Апстракт: Луѓето низ разни периоди морале да го прилагодуваат и 
менуваат својот начин на живеење. Со напредок на технологија и на наука, да си 
го олеснат начинот на своето живеење па така од обични куќарки, до денешните 
архитектонски иновации, кои што и пркосат на гравитацијата и ја поттикнуваат 
имагинација на човекот.Во овој труд е разработена етажната сопственост како 
еден од подоблиците на правото на сопственост и пред се е задржан акцентот на 
причините за воведување на етажната сопственост кои се од социјална, економска 
и социолошка природа.

Клучни зборови: стварно право, етажна сопственост, причини,стан, куќа

PRACTICAL REASONS FOR INTRODUCTION OF FLOOR 
OWNERSHIP

Abstract: People had to adjust and change their way of life through different 
periods. With the advancement of technology and science, to ease the way of their 
lives, from ordinary houses, to today’s architectural innovations, which defy gravity 
and encourage human imagination. This paper deals with the floor ownership as one 
of the sub-fields of the right of ownership and above all the emphasis on the reasons 
for introducing the ethnical property that are of social, economic and sociological 
nature.

Keywords: real right, floor ownership, reasons, apartment, house

Етажната сопственост има свое специфично место во различни етапи на 
нашата понова правна историја. Така, познато е дека во времето на Кралството 
Југославија, овој вид сопственост била забранета со Законот за земјишните книги 
од 1930 година1.  

Етажната сопственост во Република Македонија е регулирана со два закони: 
Законот за домување 2 и Законот за сопственост и други стварни права.3 Етажната 
сопственост е специфичен подоблик на приватната сопственост кога постојат 
повеќе субјекти на сопственост, на еден предмет, односно во етажна сопственост 
можат да бидат станови, деловни простории, визби, гаражи и други посебни 
делови од станбени и деловни згради што имаат два или повеќе станови, односно 
деловни простории и други посебни делови , кога тие се во сопственост на 
различни физички или правни лица.4 
1 Дабовиќ-Анастасовска Ј., Етажна сопственост, Зборник во чест на Асен Групче, Правен факултет „Јустинијан 
Први“, Скопје, Академски печат – Скопје,  Скопје, 2001, op.cit. стр: 219-220
2 Закон за домување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 99/2009; 57/2010; 36/2011; 54/2011; 
13/2012; 55/2013; 163/2013; 42/2014 и 199/2014). Одлуки на Уставниот суд на Република Македонија У. бр. 
246/2009 од 14 јули 2010 година, објавена во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/2010 и У. бр. 
14/2010 од 15 септември 2010 година, објавена во „Службен весник на Република Македонија бр. 127/201
3 Закон за сопственост и други стварни права (Сл. весник на Р. Македонија бр. 18/2001, У.бр.173/2007, 92/08, 
139/09 и 35/10)
4 Живковска Р. , Стварно право, книга I, Правен факултет „Јустинијан Први“, Скопје,  Европа 92,Скопје, 2005, 
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Во правните системи насекаде во светот  е воведена етажната сопственост. 
Ако се направи компративен преглед, на законодавната регулатива во областа на 
етажната сопственост (домувањето), може да се согледа дека е уредена во скоро 
сите правни системи .Причини за воведување на овој облик на сопственост се од 
различна природа, па така според поголемиот број автори, потребите кои можат 
да се задоволат во општеството, со воведување на етажната сопственост се од 
социјална, економска и социолошка. 

Првата и можеби најважна причина, е недостигот на станови за живеење. Во 
урбаните центри, во големите градови се јавува потребата од обезбедување на 
потребните станови за живеење за сите можни општествени слоеви со различни 
нивоа на приходи. Кои се причините што придонесуваат за зголемување на 
потребата за простор за живеење: брзиот раст на населението, селењето кон 
поголемите градски центри, потребата на луѓето за се поголем животен простор, 
се поголемите трошоци сврзани со5  земјиштето, малите инвестирања во изградба 
на станови поради можноста да се контролира висината на закупнината, војни и 
елементарни незгоди. 

Поттикнувањето на поефикасната изградба на зградите како и  подобрата 
искористеност на земјишните ресурси е тесно поврзана причина за законското 
признавање и регулирање на етажната сопственост.Градежното земјиште во 
близината на прилично населените области во метрополите, е прилично скапо 
и речиси никогаш го нема доволно. Па така етажната сопственост претставува 
погоден начин за оптимално искористување на достапното земјиште и во исто 
време погоден начин за соодветна распределба на трошоците сврзани со 
изградбата на зградите. 

Со самата изградбата на висококатните згради за живеење се зголемува 
густината на населението на помал простор, па така атрактивните локации, како 
што се централните подрачја на градовите кај нас се повеќе стануваат мета на 
инвеститорите, кои на местото на старите трошни куќи градат висококатници, 
па и трошоците за земјиштето по стан се далеку помали за разлика кога истото 
земјиште се искористува за изградба на куќа која ќе биде наменета за едно 
семејство.

Друга тесно поврзана причина за воведување на етажната сопственост 
е да се задоволат психолошките потреби на населението за свој сопствен дом. 
Законите за етажната сопственост имаат за цел да создадат еден вид брана против 
инфлацијата, со дозволувањето да се купуваат станови, наместо да се земаат 
истите во закуп. Па така, сопствениците на становите ги користат сопствените 
финансиски ресурси за исплата на хипотеките наместо да плаќаат закупнини и на 
тој начин тие и го зголемуваат сопствениот финансиски интерес во станот што го 
купуваат.

Етажната сопственост ја реализира својата социолошката цел преку 
обезбедување на поблизок социјален живот, дополнителни социјални објекти и 
поголема сигурност. Поседувањето и живеењето во куќа можеби нуди максимална 
приватност, тој може да води кон осаменост и изолација. За разлика од ова, 
етажната сопственост го нуди потенцијалот на еден поблизок социјален живот, 
без некоја голема загуба на приватноста, заеднички социјални објекти (на пример: 
базени, кафичи, маркети, опрема за перење и пеглање, па дури и дневен престој 
стр:116
5 Дабовиќ-Анастасовска Ј., Етажна сопственост, Зборник во чест на Асен Групче, Правен факултет „Јустинијан 
Први“, Скопје, Академски печат – Скопје,  Правен факултет, Скопје 2001, стр:208
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и градинки за децата), како и построги безбедносни мерки по многу пониски 
трошоци. Исто така, таа им нуди решение на вработените жени, на немажените 
и неженетите лица, на брачните двојки без деца и на старите брачни двојки каде 
овие лица уживаат сигурност и тие можат со едноставно заклучување на вратата 
од својот стан да го напуштат своето живеалиште на пократко или подолго време.

Повторна урбанизација и реконструирање на демолираните делови од 
градовите на начин да се врати нешто од стариот сјај на градското живеење, 
односно реурбанизација на градските центри е дополнителна причина за 
воведување на етажната сопственост.

Последната причина за воведувањето на етажната сопственост е нејзиниот 
важен придонес кон обезбедувањето на јавни станови од страна на државата 
или сместување за вработените од страна на трговските друштва каде оваа 
институција играла главна улога во обезбедувањето на јавна помош и поддршка 
за воените ветерани и за бегалците и други социјално загрозени семејства.

ЗАКЛУЧОК
Етажната сопственост има долга историја каде првите никулци датираат уште 

од 5 век пред нашата ера. Низ вековите овој институт се развивал спрема личните 
- егзистенцијални, односно основни потреби на луѓето.  Римското право не ја 
познавало етажната сопственост, бидејќи отстапувала од начелото superficies solo 
cedit. Меѓутоа, во многу земји во светот, од кои и Република Македонија, кои правни 
системи се базираат на римското право се отстапило од начелото superficies solo 
cedit. Со порастот на жителите во градовите, недостасувало градежно земјиште 
и тое било се поскапо. Стремежот на човекот да има куќа се трансормирал во 
новите услови во стремеж да има стан. Тоа било причина за поделба на зградите 
по катови и по станови, што претставува право на сосопственост на зграда- 
condominum, поделена на мали единици- станови, на луѓето што живеат во нив 
(етажна сопственост). Начинот на регулирање на правните односно сопственички 
односи помеѓу етажните сопственици , во почетокот кога почнал да се развива 
овој правен институт, имало пречки и истиот се менувал, по потреба на граѓаните, 
за да во денешно време истиот биде законски регулиран. Постојат најразлични 
причини за воведувањето на етажната сопственост во правните системи на 
државите ,дел од тие се заради недостиг на простор на живеење, други се поради 
подобро искористување на земјиштето, намалување на трошоците, урбанизација 
и реконстроирање на градовите и многу други кои се од социјална, економска, 
социолошка природа.
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Д-р Марија Гроздановска
МСУ „Гаврило Романович Державин“ Свети Николе – Битола, Р. Македонија

СПОГОДУВАЊЕ ЗА ВИД И ВИСИНА НА КРИВИЧНА 
САНКЦИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Апстракт: Соочувајќи се со ризиците и опасностите кои ги носи современото 
општество, Република Македонија била ставена пред предизвикот да се справи 
со криминалот на соодветен начин кој ќе овозможи превенција и откривање 
на кривичните дела, чиј што број константно се зголемувал, паралелно на што 
тие се манифестирале со сè пософистицирани начини на сторување. Наоѓајќи се 
во ваква ситуација, покрај другите промени кои се дел од големата реформа на 
кривичното право во Република Македонија, Законот за кривична постапка од 
2010 година го вовел спогодувањето како дел од позитивноправните прописи.

Клучни зборови: спогодување, обвинет, кривична санкција, кривично дело.

SENTENCE BARGAINING PROCEDURE
IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA

Abstract: Facing the risks and dangers of the modern society, the Republic of 
Macedonia was wary of facing the challenge of dealing with crime in an appropriate 
manner that would enable the prevention and detection of crimes, which number has 
been constantly increasing, in parallel with which they have manifested themselves 
with increasingly sophisticated ways of doing. Being in such a situation, in addition to 
the other changes that are part of the major reform of the criminal law in the Republic of 
Macedonia, the Criminal Procedure Code of 2010 introduced the sentence bargaining 
procedure as part of the positive legal regulations.

Keywords: sentence bargaining, accused, criminal sanction, criminal act.

ВОВЕД
Неопходноста од промени на кривичната постапка, заради нејзината 

некорисност и неефикасност, придружена со потребата за хармонизација на 
македонското кривично законодавство со документите на Советот на Европа и 
на Европската Унија, биле причина за донесување на новиот Закон за кривична 
постапка на 18.11.2010 година, чија примена започнала од 01.12.2013 година. 
Новиот Закон за кривична постапка, во целост ја променил дотогашната мешовита 
казнена постапка со силни инквизиторни елементи, при што се променила улогата 
на сите учесници во постапката, преку јакнење на улогата на јавниот обвинител и 
дефинирање на приоритети во водењето на казнената политика. Покрај другите 
големи промени, спогодувањето во кривична постапка е една од највпечатливите 
новини која нашиот законодавец ја предвидел со овој закон.

1. КАРАКТЕРИСТИКИ НА СПОГОДУВАЊЕТО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Во насока за остварување на целите на кривичноправната реформа, 

спогодувањето се презентирало како добра можност за забрзување на постапката 
и заштеда на ресурси. Следејќи го примерот пред сѐ на Италија, а потоа и на 
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земјите од регионот, нашиот законодавец се осмелил да ја пропише спогодбата 
како дел од позитивното казнено процесно право. Новиот Закон за кривичнa 
постапка содржи одредби кои за првпат во македонското казнено процесно 
законодавство ја регулираат можноста за спогодување на јавниот обвинител и 
осомничениот за видот и висината на кривичната санкција, предвидуваат поинаков 
статус на изјавата за признавање на вина во фазата на контрола на обвинението 
(чл.334 и чл.335 од ЗКП) и на признанието дадено во текот на главната расправа 
во редовна постапка (чл.381 од ЗКП), како и во текот на расправата во скратена 
постапка (чл.483 од ЗКП), одошто тоа претходно било случај со признанието што 
обвинетиот можел да го даде пред судот. Ова е сосема нова постапка со која 
во нашиот кривичноправен систем се воведува институтот познат во англо-
американските постапки како спогодување за санкцијата, кој денес е применет 
во голем број континентални европски земји, па во теоријата се зборува дури и за 
зараза со овој институт (plea barging infection). 

Врз основа на законскиот текст кој го регулира спогодувањето во кривичната 
постапка во Република Македонија, прифатениот концепт на спогодување ги има 
следните карактеристики:

 » Модел на спогодување. Македонскиот законодавец, типично како и 
во другите европски земји,  го прифатил моделот на спогодување за 
кривична санкција (sentence bargaining).

 » Предмет на спогодување. Согласно законските прописи предмет на 
спогодување може да биде само видот и висината на кривичната 
санкција, која ќе се предложи во предлог-спогодбата, а ако постои 
согласност од осомничениот, предмет на спогодување може да биде и 
имотно-правното барање на оштетениот. 

 » Ублажување на санкцијата при спогодување. При спогодување се 
применуваат правилата за ублажување на санкциите пропишани во 
Кривичниот законик.

 » Тежина на кривично дело. Спогодувањето е дозволено за сите кривични 
дела, без оглед на тежината на делото, односно на пропишаната 
кривична санкција.

 » Согласност од двете страни (јавниот обвинител, од една страна и 
обвинетиот и неговиот бранител, од друга страна). Предлог-спогодбата 
е всушност еден вид на договор, односно акт кој е израз на претходна 
согласност на волјата на двете страни и не е дозволено ваква спогодба 
да поднесе само една страна.

 » Содржина на предлог-спогодбата. Обвинетиот заедно со неговиот 
бранител и обвинителот составуваат предлог-спогодба, која согласно 
законот има облигаторна содржина. 

 » Заштита на оштетениот. Пропишана е обврска за јавниот обвинител кон 
предлог-спогодбата, заедно со сите прибавените докази задолжително 
да приложи и писмена изјава потпишана од оштетениот во однос на 
видот и висината на имотно-правното барање, но сепак од волјата 
на обвинетиот зависи дали имотно-правното барање ќе биде дел од 
спогодбата. Во секој случај кога оштетниот не е задоволен од одлуката 
за имотно-правното барање може своите права да ги остварува во 
граѓанска, односно парнична постапка. 

 » Задолжително присуство на бранител при преговарање и склучување 
на спогодба со јавниот обвинител. Обвинетиот во текот на постапката 
за преговарање и спогодување со обвинителот мора да има бранител 
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што сам ќе го избере или судот ќе му го постави по службена должност.
 » Забрана за учество на судот во спогодувањето. Изречно е пропишано 

неучество на судот во постапката за спогодување, што има за цел 
оневозможување на судот на било каков начин да влијае врз странките 
и бранителот во однос на одлуката дали да се впуштат во постапка 
за спогодување, како и во однос на изборот на видот и висината на 
кривичната санкција.

 » Фаза во која спогодувањето е дозволено. Првично, спогодувањето 
беше дозволено во секој момент откако јавниот обвинител донел 
наредба за започнување на истражна постапка, па сè до оцена на 
обвинителниот акт. Иако законот вели дека спогодувањето може да се 
одвива до поднесување на обвинителен акт, тој сепак допушта постапка 
за спогодување да се одвива и во фаза на оцена на обвинителен акт. 
Нашиот законодавец не прифатил концепт во кој спогодувањето е 
можно и во фаза на главна расправа. 

 » Неможност за изјавување на жалба против пресуда донесена врз 
основа на спогодување. И покрај различните компаративни исуства, во 
РМ не може да се изјави жалба против пресуда донесена врз основа на 
прифатена предлог-спогодба.

 » Број на склучени спогодби - Во 2014г. биле склучени 284 спогодби, а вo 
2015г. биле склучени 300 спогодби или во 2014 година 1,8% и во 2015 
година 2,6% од осудителните пресуди во РМ биле донесени врз основа 
на предлог – спогодба.

2. СПОГОДУВАЊЕ ВО ИСТРАЖНА ПОСТАПКА
Првата можност за спогодување, обвинетиот може да ја добие во истражна 

постапка. Законот за кривична постапка пропишал дека обвинетиот може да 
се спогодува уште во текот на истражната постапка, односно откако јавниот 
обвинител донел наредба за започнување на истражна постапка, па сè додека 
не го подготви и достави обвинението до судот. Така, според чл.483 од Законот 
за кривична постапка, јавниот обвинител и осомничениот, до поднесување на 
обвинение може да поднесат предлог-спогодба со која бараат од судијата на 
претходна постапка да примени кривична санкција определена според вид и 
висина, во законски определените рамки за конкретното кривично дело, но не 
под границите за ублажување на казната определени со Кривичниот законик. На 
рочиштето судот прво ги испитува следните околности: дали предлог-спогодбата 
е доброволно поднесена, дали осомничениот е свесен за: правните последици 
од нејзиното прифаќање, последиците поврзани за имотно-правното барање и 
трошоците на постапката. Одлуката на судијата по повод поднесената предлог-
спогодба може да биде во форма на решение, односно во форма на пресуда, 
во зависност од тоа дали судот ја оценил како неприфатлива или прифатлива 
конкретната предлог-спогодба. Ако предлог-спогодбата биде оценета како 
прифатлива, надлежниот суд донесува пресуда која се заснова врз предлог-
спогодбата и при донесување на ваква пресуда судот не смее да изрече кривична 
санкција различна од кривичната санкција содржана во предлог-спогодбата. Од 
ваквата определба произлегува дека судот не смее да прави било какви измени во 
предложената санкција (главна и споредни казни или мерки) за која странките се 
договориле. Пресудата донесена по одлуката на судот за прифаќање на предлог-
спогодбата ги содржи елементите на осудителна пресуда согласно чл.404 од 
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Законот за кривична постапка. Со донесената пресуда мериторно се одлучува во 
конкретен кривичен случај, таа има карактер на правосилна и извршна пресуда. 
На овој начин се овозможува завршување на постапката во најрана можна фаза 
по нејзиното започнување, а неможноста за обжалување на донесената пресуда 
води кон брз, ефикасен, правичен и за двете страни прифатлив краен исход, што 
се смета за исклучителна ситуација во казненото-процесно право. 

3. СПОГОДУВАЊЕ ВО ФАЗА НА ОЦЕНА НА ОБВИНИТЕЛЕН АКТ
Освен спогодувањето во истражна постапка, законот пропишал можност 

за спогодување и во фазата на оцена на обвинителниот акт. Осомничениот кој 
не склучил спогодба во истражна постапка, тоа може да го стори подоцна, 
односно во фаза на оцена на обвинение. Согласно Законот за кривична постапка, 
обвинетиот може да се изјасни за виновен за сите или одделни дела содржани во 
обвинителниот акт во рок од осум дена од приемот на обвинителниот акт. Доколку 
осомничениот кој има бранител, поднел изјава за признавање на вина во однос 
на сите или одделни кривични дела содржани во обвинителниот акт, односно дал 
ваква изјава на рочиштето, судијата или советот за оцена на обвинителниот акт е 
должен да провери дали: изјавата за признавање вина е дадена доброволно, свесно 
и со разбирање на последиците од неа, вклучувајќи ги и последиците поврзани 
со имотно-правното барање и трошоците на кривичната постапка и дали постојат 
доволно докази за вината на осомничениот. Согласно чл.334 ст.1 од ЗКП, судијата 
или советот за оцена на обвинителниот акт покрај другото е должен да провери 
дали постојат доволно докази за вина на осомничениот. Ваква обврска за судот 
нема доколку спогодбата е склучена во фаза на истражна постапка. Нејзиното 
воведување во оваа фаза, доведува до прашање колку и кои докази се доволни 
за да се утврди дека осомничениот е сторител на делото и судот да донесе одлука 
дека ја прифаќа понудената спогодба. Кои докази претставуваат доволно докази 
се оценува од страна на судот во секоја конкретна ситуација и доколку доказите 
не се доволни судот нема да ја прифати понудената предлог-спогодба. Оцена на 
поднесената предлог-спогодба може да биде: позитивна или негативна. Судот 
донесува позитивна оцена доколку поднесената предлог-спогодба е основана, 
прифатлива и согласно одредбите на Кривичниот законик. Во ваков случај, 
судијата или советот за оцена на обвинителниот акт донесува пресуда според 
одредбите за донесување пресуда врз основа на предлог-спогодба. Негативна 
оцена за поднесената предлог – спогодба судот донесува секогаш кога ќе оцени 
дека поднесената предлог – спогодба е неоснована, неприфатлива и спротивна 
на одредбите на Кривичниот законик. 

4. СТАТУСОТ НА ИЗЈАВАТА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ВИНА, ОДНОСНО НА 
ПРИЗНАНИЕТО СПОРЕД ЗАКОНОТ ЗА КРИВИЧНА ПОСТАПКА

Постојат разлики во можностите за давање на изјава за признавање на вина, 
односно за давање признание во различни стадиуми од постапката. Изјавата 
за признавање на вина е предуслов за спроведување постапка за спогодување 
на странките во фаза на контрола на обвинението, што не е случај во истражна 
постапка. Сосема различен статус има изјавата за признавање на вина дадена на 
главна расправа. Доколку обвинетиот ја признае вината на главна расправа, не се 
иницира спогодување, туку во оваа фаза признанието на вина дадено од страна на 
обвинетиот, ако биде прифатено од страна на судот, може да послужи како основа 
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за рационализација на доказната постапка. Во ваков случај во доказна постапка 
се изведуваат само оние докази кои се однесуваат на одлуката за кривичната 
санкција. За возврат на тоа што даденото признание ја рационализира постапката, 
обвинетиот добива намалена казна секогаш кога судот ќе го прифати неговото 
признание на вина дадено на главна расправа. 

Според одредбите на Законот за кривична постапка, постои можност за давање 
признание во фаза на главна расправа и тоа по воведните говори на странките, а 
пред почетокот на доказна постапка. По поуката за правата што ги има обвинетиот 
(правото да молчи или да даде свој исказ, внимателно да го следи текот на главната 
расправа, можноста да изнесува докази во своја одбрана, да им поставува прашања 
на сообвинетите, сведоците и вештите лица и да става забелешки во поглед на 
нивните искази), претседателот на советот го повикува обвинетиот да се произнесе 
дали се чувствува виновен за сите или за некои кривични дела содржани во 
обвинението. Обвинетиот може доброволно да ја признае вината во однос на едно 
или повеќе кривични дела од обвинението. Признанието не е ограничено ниту со 
природата, ниту со тежината на кривичното дело за кое се води постапката. Ако 
признанието се оцени како неприфатливо, дадено во заблуда, како резултат на 
недоволно разбирање на последиците што на него се надоврзуваат и сл., судот 
продолжува со спроведување на главната расправа (т.е. започнува доказната 
постапка), при што записникот од даденото признание се издвојува од списите во 
посебна обвивка и се смета како тоа никогаш да не било дадено и не може да се 
користи во натамошниот тек од постапката. Ако признанието биде прифатено, судот 
ја започнува доказната постапка во рамките на која се изведуваат само доказите 
што се однесуваат на одлуката за кривичната санкција. Новините во однос на 
признанието овозможуваат рационализирање на дејствијата што ја чинат главната 
расправа, при што тежиштето од околности за вината, кривичната одговорност на 
обвинетиот и фактичката состојба се пренесува на околности поврзани за видот 
и висината на кривичната санкција. Во случај кога признанието е прифатено, а по 
изведување на доказите важни за кривичната санкција, судот донесува пресуда која 
ги содржи сите елементи на осудителна пресуда. Важно е да се наведе дека против 
пресудата или делот од пресудата што е донесена како резултат на признание 
дадено по започнување на главната расправа, обвинетиот не може да изјави жалба, 
заради погрешно или нецелосно утврдена фактичка состојба. Сосема е логично 
жалба на донесена пресуда по признание на вина на главната расправа да не може 
да се изјави заради погрешно или нецелосно утврдена фактичка состојба, заради 
тоа што некој решавачки факт погрешно е утврден или не е утврден, затоа што 
кога има признание на главна расправа судот воопшто не ја утврдува фактичката 
состојба, туку само изведува докази што се однесуваат на кривичната санкција.

ЗАКЛУЧОК
Следејќи ги примерите на добра практика, како на земјите од регионот, така 

и пошироко, по спроведени мноштво компаративни истражувања и РМ започна 
реформа на кривичноправниот систем. Еден сегмент од реформата беше новиот 
Закон за кривична постапка, со кој добивме целосно променета постапка. Помеѓу 
другите новини овој закон ја пропиша можноста за спогодување на обвинетите 
со обвинителите за видот и висината на кривичната санкција. Спогодбата треба 
да биде еден од основните инструменти кој овозможува ефикасна постапка и 
процесуирање на сè поголем број на сторители на кривични дела. 
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Кога се применува крупна реформа, постојат многу предизвици и големи и 
реални ризици од нејзино потфрлање. Очигледно, со новиот Закон за кривична 
постапка, Македонија нема да стане Америка, таа и понатаму останува да биде дел 
од континенталното правно семејство, но со новиот Закон за кривична постапка 
добивме потполно нова постапка која ќе бара време за да може доследно да се 
спроведува. Па така, примената на спогодувањето, како нов институт во нашето 
казнено правосудство претпоставува одлично познавање на позитивноправните 
прописи во Република Македонија кои се однесуваат на спогодувањето, како и 
добра подготвеност за негова практична примена од страна на судиите, јавните 
обвинители и адвокатите. Бидејќи, како што кажува проф. Дамашка (Mirjan R. Da-
maška) и најдобар закон да им дадете на кадри кои не се подготвени за тоа е исто 
како да им дадете најдобри партитури на музичари кои не знаат да свират – ќе 
излезе лоша музика.

Со оглед на краткиот период во кој се применува спогодувањето во 
кривична постапка во Република Македонија можеме да зборуваме за почетни 
или иницијални искуства. Бројот на склучени спогодби во РМ е далеку од бројот 
на склучени спогодби во земјите од англо-американскиот систем, но споредено 
со земјите од регионот во првите години од примена на спогодувањето, нашата 
држава се наоѓа во слична ситуација со нив. Фактички состојбата во однос на бројот 
на склучени спогодби е таква каква што се очекуваше, но она што се прогнозира за 
во иднина е зголемување на бројот на склучени спогодби на годишно ниво, како 
резултат пред сè на запознавањето на јавноста со овој нов институт и градењето 
на доверба во субјектите кои учествуваат во спогодувањето. 
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СИМПЛИФИЦИРАНИТЕ ПОСТАПКИ ВО ДЕЛ ОД 
ЗЕМЈИТЕ НА ЗАПАДЕН БАЛКАН

Апстракт: Современите европски кривично процесни системи се 
карактеризираат со сé поголемо преземање на решенија од англо-американското 
правно подрачје, а последната деценија на ХХ и почетокот на ХХI век ја 
карактеризиралa интензивна легислативна активност во областа на кривичната 
постапка. Европските законодавства биле изложени на различни влијанија 
од страна, почнувајќи од Советот на Европа и Европската Унија, до сфаќањата 
застапени во теориите и практиката на значајните кривичноправни системи, 
пред сé на американскиот кривичноправен систем. Како резултат на тоа, секоја 
држава „позајмува“ институти кои во конкретно време одговараат на нејзините 
потреби, затоа што воведувањето на „транспланти“ во казнената постапка е многу 
подобар начин за нејзино осовременување, отколку импровизирање со некои 
нови и оригинални решенија.

Клучни зборови: симплифицирани постапки, спогодување, медијација, 
казнен налог, скратена постапка.

SIMPLIFIED PROCEDURES IN PART OF THE COUNTRIES 
OF WESTERN BALKANS

Abstract: Modern European criminal procedural systems are characterized by 
an increasing takeover of solutions from the Anglo-American legal area and the last 
decade of the 20th and early 21st century was characterized by intense legislative 
activity in the field of criminal procedure. European legislations have been exposed 
to various influences from the Council of Europe and the European Union, to the 
perceptions of the theories and practices of significant criminal justice systems, above 
all the American criminal justice system. As a result, each state «borrows» institutes that 
at the exact time correspond to its needs, because the introduction of «transplants» in 
the criminal procedure is a much better way to modernize it than improvising with 
some new and original solutions.

Keywords: simplified procedures, bargaining, mediation, penal warrant, 
shortened procedure.

ВОВЕД
Репрезентативна заедничка карактеристика на казненото процесно 

законодавство на земјите од Западен Балкан во последните петнаесет години е 
интензивната реформа. Како резултат на тоа обележје, сите држави од регионот, 
освен нови Закони за кривична постапка, повеќе пати вршеле и нивни измени 
и дополнувања. Целта на реформата била создавање нормативна основа за 
поефикасна казнена постапка и ширење на симплифицираните форми на 
постапување, во случаите во кои тоа е оправдано. Поаѓајќи од целта на реформата, 
во Србија во 2001 година, во Босна и Херцеговина во 2003 година, во Хрватска 
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во 2008 година и во 2013 година во Република Македонија биле донесени нови 
Закони за кривична постапка. Важно заедничко обележје на овие нови Закони 
за кривична постапка е постоењето на една општа, редовна форма на казнена 
постапка, предвидена како правило и истовремено паралелно постоење на 
повеќе симплифицирани форми на казнена постапка.1 Покрај тоа, како заеднички 
карактеристики на симплифицираните постапки се издвојуваат:

 » Идентични критериуми врз основа на кои се применуваат, а тие се: 
тежина на делото, доказен материјал и однесување на сторителот на 
делото;

 » Помал степен на сложеност на процесната структура во однос на 
општата казнена постапка;

 » Начинот на нивно нормативно регулирање може да биде: 
 »  Целосно и самостојно регулирање на посебните форми за 

одделни кривични дела или категории на обвинети лица или 
 »  Во рамките на Законот за кривична постапка се наведуваат само 

отстапувањата од оптштата постапка, при што правилата од општата 
постапка се применуваат во симплифицираните постапки во делот кој 
не е регулиран со посебни одредби на Законот за кривична постапка.

1. СИМПЛИФИЦИРАНИ ПОСТАПКИ ВО СРБИЈА
Како и на другите законодавства во регионот, така и на законодавството во 

Република Србија му била потребна итна реформа. На законодавецот му била 
неопходна храброст да преземе крупни реформски зафати, што му биле нужни 
на српската кривична постапка, која се карактеризирала со преголема спорост и 
голем број нерешени предмети. Следејќи ја мислата на Жан Прадел, според која, 
ако причините за бавното правосудство се наоѓаат во законодавството, во негова 
реформа треба да се бара излез од таквата ситуација, законодавецот пристапил 
кон реформа на кривичноправниот систем. 

Реформата на кривичното процесно законодавство во Србија започнала 
со донесување на Законот за кривична постапка во 2001 година, по чие што 
донесување престанал да важи Законот за кривична постапка на поранешната 
СФРЈ од 1977 година, а последен резултат од досегашниот повеќе од десет 
години долг процес на реформи е Законот за кривична постапка од 2011 година. 
Неговата примена започнала дури од октомври 2013 година. Започнатиот тренд 
на воведување нови решенија во кривичното процесно законодавство во Србија 
во 2001 година, продолжил со измените на Законот за кривична постапка во 
2004 година, односно измените и дополнувањата во 2006 година. Покрај тоа, 
плуралитетот фактори кои влијаеле врз одлуката на српскиот законодавец да се 
одлучи на така големи реформи биле и: порастот на бројот на кривични предмети, 
незадоволството на странките заради не завршувањето на предметите, големиот 
број предмети пред судот во Стразбур, лимитираните ресурси кои судот ги имал 
на располагање итн. Синергијата на сите овие фактори довела до потреба од 
потрага по алтернативни начини за зголемување на судската ефикасност. Дури 
74% од кривичните предмети правосилно се решавале во период подолг од шест 
месеци, а скоро половина од кривичните постапки траеле повеќе од година дена 
додека да станат правосилни.

Денес, како посебни облици на симплифицирани постапки во српскиот 
1 Вакви постапки има во: германското, австриското, полското, унгарското, италијанското и други национални 
законодавства.
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Закон за кривична постапка се издвојуваат:
 » Спогодување за признавање на кривично дело;
 » Скратена постапка; 
 » Медијација и 
 » Постапка за изрекување на санкција без главен претрес.  

Новиот Закон за кривична постапка на Србија е поставен врз основите на 
модерните кривично процесни решенија со прифаќање акузаторни елементи во 
текот на постапката, водење на истражна постапка од страна на јавниот обвинител, 
облици на казнување како резултат на скратена, забрзана постапка и облици на 
постапување кои значат проширен опортунитет на јавниот обвинител. 

2. СИМПЛИФИЦИРАНИ ПОСТАПКИ ВО БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Со влегувањето на Босна и Херцеговина во Советот на Европа, следело 

преземање на низа обврски кои биле истакнати во мислењето на Парламентарното 
собрание на Советот на Европа бр. 234 (2002). Помеѓу обврските била и реформа 
на кривичното законодавство, на државно и ентитетско ниво. При реализација 
на таа реформа, материјалното казнено право ги задржало карактеристиките на 
традиционалното европско континентално право, а процесното законодавство 
прифатило повеќе институти и постапки карактеристични за англо-американското 
право. 

Некои од причините за воведување акузаторни методи на судење во 
континентален правен систем на едно постконфликтно општество како Босна 
и Херцеговина биле следниве: пожелноста да се има независен обвинител 
кој донесува јавни одлуки; како и потребата да се забрза судењето преку 
воведување строги рокови за подигнување на обвинение, започнување на 
судењето и изјавување на жалба; неопходноста од зголемување на ефикасноста и 
економичноста во кривичните предмети и сл. Покрај тоа, правосудната статистика 
укажувала на константен пораст на криминалитетот во Босна и Херцеговина. 
Босанското општество како високо криминализирано имало правосуден систем 
кој не успеал ефикасно да се справи со таквата ситуација. Човечките ресурси 
и функционалните капацитети на правосудниот систем биле ограничени и не 
можеле да одговорат на големиот број предмети кои доаѓале до нив, посебно 
земајќи го во предвид фактот што во Босна и Херцеговина се процесуирале 
голем број на предмети кои биле воени злосторства и дела на транснационален 
организиран криминал. Системот кој бил затрупан со вакви предмети требало 
што побрзо да се ослободи од багателниот криминал и да создаде услови за 
решавање на сериозните и најтешки облици на дела. Поголем дел од кривичните 
дела претставувале едноставни и помалку значајни дела, кои непотребно ги 
оптоварувале правосудните органи, ги исцрпувале човечките и материјалните 
ресурси, непотребно ја одолговлекувале кривичната постапка и го губеле времето 
кое требало да се посвети на сложените кривични дела и спорните предмети. 

Токму заради тоа со новиот Закон за кривична постапка од 2003 година 
во Босна и Херцеговина биле воведени алтернативни механизми на кривично 
гонење, како вонсудско решавање на предмети, со максимално штедење на 
судските ресурси и со што помалку ангажирање на обвинителските ресурси. Целта 
која требало да се постигне со овие институти била максимално забрзување на 
постапката, поголема ажурност на судовите, поголема ефикасност и економичност 
на постапката, а на обвинетиот да му се обезбеди право на судење во разумен рок, 
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без одолговлекување, неизвесност од должината на траењето на постапката и 
непотребното докажување на факти кои не се спорни. Ваквата кривична постапка 
претставува своевиден микс на континенталното со англо-американското право, 
односно е резултат на помирувањето на овие две правни култури. 

Денес на територијата на Босна и Херцеговина се применуваат четири Закони 
за кривична постапка и тоа: Закон за кривична постапка на Босна и Херцеговина, 
Закон за кривична постапка на Република Српска, Закон за кривична постапка на 
Федерацијата на Босна и Херцеговина и Закон за кривична постапка на Дистриктот 
Брчко. Со стапувањето во сила на новиот Закон за кривична постапка во Босна и 
Херцеговина, Република Српска, Федерација на Босна и Херцеговина и Дистриктот 
Брчко биле воведени значајни измени во однос на претходно важечкото казнено 
процесно законодавство. Новите Закони за кривична постапка, вовеле три нови 
институти кои ја поедноставиле кривичната постапка и тоа:

 » Признание на вина,  
 » Спогодба за признавање на вина  и 
 » Казнен налог.  

Иако постојат четири закони за кривична постапка, тие во суштина не се 
разликуваат во законското регулирање на овие институти.

3. СИМПЛИФИЦИРАНИ ПОСТАПКИ ВО ХРВАТСКА
Големиот број нерешени предмети и казни што се изрекувале со задоцнување 

биле основните причини заради кои хрватското правосудство било на мета на 
остри критики. Само брза казна која му се изрекува на сторителот за кратко време 
по сторување на делото, може да ги исполни целите на индивидуална и генерална 
превенција и барањето од државата да го казни сторителот на кривичното дело, 
затоа што истата таа му го одзела правото на одмазда на жртвата, го предизвикале 
хрватскиот законодавец да пристапи кон реформа на кривичната постапка. Како 
и во другите држави во регионот, така и во Хрватска, траењето на постапката било 
оценето како премногу долго, обвинителите немале можност за ефикасно гонење 
на сторителите на кривични дела, а постапките дополнително и непотребно се 
комплицирале. Стандардните начела на кривична постапка станале предмет на 
анализи и преиспитувања. Во потрага по нови решенија, хрватскиот законодавец 
посегнал по веќе усвоените институти во поголем дел од Европа, по примерот на 
англо-американското законодавно подрачје. 

Донесувањето на нов Закон за кривична постапка во 2008 година било чекор 
напред во поглед на консензуалните начини за завршување на казнена постапка. 
Денес, Законот за кривична постапка на Хрватска содржи можност за:

 » Спогодување за признавање на кривично дело, 
 » Признавање на вина во фаза на подготвително рочиште и во текот на 

главна расправа, 
 » Казнен налог и 
 » Проширување на начелото на опортунитет.

Конечно, после повеќе од 130 години постоење на мешовита казнена 
постапка, првата голема реформа во Хрватска ја раздвоила истрагата од 
кривичната постапка, предавајќи ја на јавниот обвинител. Најрадикалната реформа 
во последниот век имала за цел: структурна промена на претходната постапка, 
укинување на судската и воведување на обвинителска истрага; поедноставување 
и забрзување на постапката, со што би се постигнала проширена примена на 
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начелото на опортунитет, почеста примена на казнениот налог и воведување на 
нови институти за завршување на постапката пред и надвор од главниот претрес; 
како и генерално подобрување на процесните правила. На овој начин хрватското 
кривично процесно законодавство го напуштило традиционалното начело на 
материјална вистина, препуштајќи им на странките да ја „кројат“ вистината во 
кривичната постапка. Покрај тоа, врз оваа реформа големо влијание имала и 
Европската Унија.

4. СИМПЛИФИЦИРАНИ ПОСТАПКИ ВО МАКЕДОНИЈА
Република Македонија, исто како и другите земји од регионот била соочена 

со предизвикот да најде адекватен начин со кој ќе се спротивстави на новите 
ризици и опасности кои ги носи современиот начин на живеење, односно да 
овозможи превенција, откривање и сузбивање на сторувањето на кривични дела 
кои станувале се потешки за откривање и гонење.

Старата кривична постапка во Република Македонија била резултат на 
системот кој настанал пред повеќе од еден век и во текот на долгата историја, 
повеќе или помалку успешно се прилагодувала на крупните државно - политички 
и општествени промени. Во секоја држава кривичното правосудство дејствува во 
еден магичен триаголник: тоа треба да биде ефективно, ефикасно и да ги исполни 
барањата за правична постапка со цел да ги заштити правата на поединецот. 
Ефикасната казнена правда е основен предуслов за владеење на правото. 
Казненото процесно право е жива материја и со време, кога ќе стане јасно 
дека определени правила или принципи не се веќе корисни или ефикасни за 
обезбедување на правдата и правичноста, тие треба да се преиспитаат. Покрај 
детектирањето на потребата од промени, заради некорисност и неефикасност на 
постапката, во правец на хармонизација на македонското кривично законодавство 
со документите на Советот на Европа и на Европската Унија, како дел од реформата 
на казненото право во Македонија на 18.11.2010 година бил донесен новиот Закон 
за кривична постапка. Неговата примена бил одложена за 01.12.2013 година. Со 
цел забрзување на постапката и афирмирање на поедноставените постапки, 
новиот Закон за кривична постапка на Република Македонија содржи четири 
вида симплифицирани постапки и тоа:

 » Скратена постапка,
 » Медијација,
 » Казнен налог и
 » Спогодување.

Покрај претходно наведените симплифицирани постапки, новиот закон 
ги задржал решенијата што претставувале новина во законот од 1997 година 
со кои се ограничил легалитетот и се дала можност за примена на начелото на 
опортунитет во казненото гонење.

ЗАКЛУЧОК 
Карактеристично за земјите од регионот во последниот период е што 

сите пристапуваат кон промени на кривичноправниот систем, а посебно на 
кривичната постапка, при тоа постапувајќи внимателно и детално анализирајќи 
ги компаративните искуства. Една од новините воведени со новите Закони за 
кривична постапка се симплифицираните постапки, кои уште се нарекуваат 
сумарни, упростени, забрзани, скратени, ургентни, итни постапки и сл. Тоа 
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се оние постапки кои имаат третман на посебни процесни форми, па при 
паралелна егзистенција на една редовна (општа) и мноштво на посебни 
(симплифицирани) постапки, се смета дека посебните постапки ќе имаат моќ да 
ги конзумираат најголемиот број на лесни и едноставни кривични дела, со што 
значително ќе го растоварат правосудниот апарат и ќе овозможат повеќе време 
за квалитетно судење на посложените предмети. Заедничка карактеристика на 
симплифицираните постапки е тоа што доведуваат до суштинско реформирање 
на процедуралното постапување и своите корени ги имаат во долгогодишната 
традиција на државите од common law системот. Симплифицираните постапки 
овозможуваат завршување на постапката и донесување на пресуда во една 
претходна фаза, но само по добиено одобрување од страна на судот. Улогата 
на судот во овие постапки се состои во гарант на законитоста и заштитник на 
правата на обвинетиот и оштетениот, но без влијание или мешање во постапката 
чии носители се други субјекти.
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ПРАВОТО НА ИЗРАЗУВАЊЕ И НЕГОВОТО 
ОСТВАРУВАЊЕ ПРЕКУ РЕФЕРЕНДУМОТ КАКО 

ИНСТИТУТ НА ДИРЕКТНАТА ДЕМОКРАТИЈА ВО 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ДРУГИТЕ ЗЕМЈИ

Апстракт: Референдумот претставува облик на непосредно одлучување на 
граѓаните за одреден правен акт или за донесување одредена одлука од посебно 
значење за државата или локалната заедница. Референдумот претставува 
најзначајна и најраспространета институција на непосредна демократија во 
светот. 

Клучни зборови: референдум,институција,демократија

THE RIGHT OF EXPRESSION AND ITS REALIZATION 
THROUGH THE REFERENDUM AS THE INSTITUTE OF DI-

RECT DEMOCRACY IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA 
AND OTHER COUNTRIES

Abstract: The referendum is a form of direct decision-making of citizens for a 
certain legal act or for the adoption of a specific decision of special importance for 
the state or the local community. The referendum is the most significant and most 
widespread institution of direct democracy in the world.

Keywords: referendum,institution,democracy

Референдумот може и да се сретне под името плебисцит. Плебисцитот е 
организирано изјаснување на народот по некое прашање. Настанал во Стариот 
Рим како облик на непосредна демократија. Разликите помеѓу референдумот 
и плебисцитот се мали, при што референдумот почесто се применува кога се 
во прашање законите, а плебисцитот е во врска со изјаснувањето за облкот на 
владеење или по некое друго прашање. Граѓаните се изјаснуваат со да или не. 
Називот плебисцит прв пат е употребен за време на владеењето на Наполеон 3ти 
кој му се обраќал на народот непосредно во 1851 и 1870 година. За разлика од 
плебисцитот за внатрешните прашања, плебисцитот во врска со меѓународните 
прашања е еден од начините за остварување на правото за самопределување. 
Со плебисцит се одлучува по прашањето за суверенитет на државата во која 
живеат граѓаните. Во извесни ситуации, плебисцитот претставува само ппотврда 
за анексија, на пример, или за веќе однапред донесена одлука. Во Република 
Македонија референдумот е уставна категорија регулирана со членот 73 од 
Уставот на Република Македонија. Референдум може да се распише по претходно 
гласање на мнозинството парламентарци или пак Собранието е должно да 
распише референдум кога предлог ќе поднесат најмалку 150.000 избирачи. 
Одлуката донесена на референдумот е задолжителна. Формите на референдумот 



страна | 84

«МЕЃУНАРОДЕН ДИЈАЛОГ: ИСТОК - ЗАПАД» (ПРАВО)
О

БЛ
АС

Т:
 П

РА
ВО

се уредени со Уставот, Законот за референдум и други облици на непосредно 
изразување на граѓаните од 2005 година, како и Законот за локална самоуправа 
од 2002 година. 

Референдумот може да биде задолжителен или факултативен.
Задолжителен или облигаторен референдум е оној референдум кој мора да 

се распише, ако треба да се донесе одреден правен акт или одредена одлука. На 
пример, уставните измени во Швајцарија се вршат исклучиво со референдумско 
одлучување на граѓаните, или пак, одлуките за воведување нови даноци во 
кантонот Цириџ ги донесуваат граѓаните.

Факултативен или незадолжителен референдум е оној референдум кој може 
да се распише ако се исполнети одредени услови пропишани со уставот или со 
законот. Со други зборови, факултативниот референдум може, но не мора да се 
распише. Тој ќе се распише ако за тоа донесе одлука надлежниот орган или кога 
тоа ќе го побара опреден број граѓани, утврден во уставот или законот. 

На пример, во Италија може да се распише референдум за целосно или 
делумно укинување на определен закон или акт со законска сила кога тоа ќе го 
побараат 500.000 избирачи или пет регионални совети. Во Република Словенија, 
уставен референдум може да се распише ако тоа го побараат најмалку 30 
пратеници или Државниот збор. 

Референдумот може да биде применет пред донесувањето на законот или 
по донесувањето на законот. Првиот вид референдум претставува претходен 
референдум, бидејќи граѓаните се изјаснуваат за определен закон пред неговото 
донесување од надлежниот орган. Вториот вид претставува дополнителен 
референдум бидејќи граѓаните одлучуваат за законот по неговото усвојување од 
страна на претставничкото тело. Дополнителниот референдум има карактер на 
потврда, односно карактер на народна санкција.

Пример на претходен референдум предвидува уставот на Романија од 1991 
година. Овој устав му овозможува на претседателот на државата да побара од 
народот на референдум да се изјасни за прашања од национален интерес. Пример 
на дополнителен референдум предвидува и Уставот на Австрија од 1920 година. 
Според овој устав, националниот совет на Австрија е должен секој изгласан текст 
на законот да го стави на референдум пред неговото прогласување од шефот 
на државата, ако тоа го побара повеќе од половината пратеници во овој дом на 
австрискиот парламент.

Предмет на референдумското одлучување може да биде секое прашање 
на уставното уредување на одредена земја, засновано врз народниот или 
граѓанскиот суверенитет. Тоа е разбирливо, бидејќи демократската суштина на 
граѓанскиот суверенитет се состои во безрезервната доверба на граѓанинот да 
одлучува за сите прашања, без исклучок. 

Во практиката референдумското одлучување не е поставено толку широко. 
Тоа се применува за ограничен број прашања како донесување и измена на 
уставот, донесување и измена на законите, територијалните промени во простата 
и сложената држава и решавање на споровите меѓу законодавната и извршната 
власт. Некои устави содржат и директна забрана за референдумско одлучување 
за одредени прашања. Уставотворниот референдум се јавува како форма за 
донесување устав или како форма за негова измена. На пример, со референдум 
се донесени: Уставот на Њу Хемпшир од 1779 година, Уставот на Масачусетс од 
1780 година, Уставите на Франција од 1793,1795 и 1799 година. Со референдум 
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се донесени и уставите на швајцарските кантони. Законодавниот референдум 
е форма на непосредно донесување на законот од граѓаните. На пример, 
задолжителен референдум предвидува уставот на Швајцарија за сите сојузни 
закони, ако распишувањето на референдум го бараат најмалку 50.000 граѓани 
или осум кантони. Факултативен референдум предвидува Уставот на Естонија 
од 1992 година, бидејќи естонскиот парламент може сите нацрт закони да ги 
стави на референдумско одлучување. Посебен вид референдумско одлучување 
е референдумот за територијално разграничување на локалните заедници 
во унитарна држава и на федералните единки во федеративната држава. На 
пример, Уставот на Италија од 1948 година дозволува со референдум одредени 
покраини и општини да се одделат од одреден регион и да се приклучат кон 
друг, по консултацијата со регионалните совети. Од друга страна, Основниот 
закон на Германија од 1949 година го предвидува референдумот како облик за 
територијално разграничување на членките на германската федерација. Уставот 
на Бурма од 1947 година го предвидува референдумот како облик за оценување 
на членките од федерацијата, ако одлуката на парламентот биде потврдена од 
мнозинството граѓани на членката која се оценува од заедничката држава. 
Референдумското решавање на споровите меѓу законодавната и извршната 
власт се воведува првпат со Вајмарскиот устав од 1919 година. Според овој устав, 
граѓаните имале можност со непосредно изјаснување да ги решаваат споровите 
меѓу нив и Рајхстаг, потоа споровите меѓу домовите на сојузниот парламент и 
најпосле, споровите помеѓу парламентот и извршната власт. Уставот од Баварија 
од 1946 гоидна предвидува можност, со референдум, на предлог на еден милион 
избирачи, да се распушти парламентот пред истекот на неговиот мандат. Во овој 
случај се работи за генерален отповик на сите членови на претставничкото тело 
поради загубената доверба на избирачкото тело. Распуштањето на парламентот 
од страна на избирачкото тело претставува облик на непосредна демократиа или 
“дијалог меѓу избраните и законот”. Предмет на референдумското одлучување 
можат да бидат и сите политички одлуки од посебно значење или сите позначајни 
прашања од национален интерес, за чие решавање се надлежни парламентот и 
владата. На пример, Уставот на Шпанија од 1978 година предвидува референдумско 
одлучување за сите позначајни политички прашања, ако тоа го предложи Владата 
и ако за тоа даде одобрени Конгресот на пратениците. Или уште поширок предмет 
на референдумско одлучување предвидува уставот на Португалија од 1976 
година. Според овој устав, може да се распише за сите прашања од национално 
значење што се во надлежност на Републиката или во надлежност на Владата на 
Португалија. Вклучувајќи ги и меѓународните конвенции и нормативните акти. 
Во врска со предностите и недостатоците на референдумското одлучување, 
постојат спротивставени гледишта. Оние кои го подржуваат референдумот 
ги изнесуваат следниве аргументи: референдумот е најсоодветен институт за 
потврда на граѓанинот како извор и носител на власта, референдумот е потврда 
на демократијата како облик на владеењето на мнозинството, одлуките донесени 
на референдумот внесуваат одредена стабилност во општеството, бидејќи важат 
подолго време, референдумот позитивно влијае врз развојот на политичката 
култура на граѓаните, референдумските одлуки пошироко ги изразуваат ставовите 
на граѓаните отколку што е тоа случај со одлуките на парламентот и одлуките на 
политичките партии и реферемдумот е најефикасно средство за спречување 
на корупцијата во процесот на одлучувањето. Спротивно од тоа, оние кои не го 
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прифаќаат референдумот ги изнесуваат следниве аргументи: референдумот ги 
урива темелите на претставничката демократија, избирачите гласаат за прашања 
за кои не се доволно компетентни, референдумските резултати можат да се 
“местат” онака како што им одговара на оние кои одлучуваат за распишување 
на референдумот. Последниов став се аргументира со практиката на мал број 
неуспешни референдуми. На пример, во последно време забележани се само 
неколку неуспешни референдуми: референдумите од 1980 и 1995 година за 
отцепување на Квебек од Канадската федерација не ги дадоа очекуваните 
резултати, во 1994 година во Албанија не успеа референдумот за донесување на 
новиот устав и во 2003 година не успеа референдумот во Франција за повисок 
степен на автономија на Корзика. Неуспешен беше и референдумот за реформите 
на Сенатот и регионализација на Франција, распишан од претседателот Шарл де 
Гол во 1969 година.

Независно од аргументите pro и contra, референдумот е демократска 
институција, под услов да се применува со добра подготовка, со јасни прашања 
и во демократската атмосфера во која доаѓаат до израз различните гледишта. 
Притоа, референдумот има посебно оправдување ако се распишува за прашања 
од поширок интерес, и ако неговите резултати ги обврзуваат носителите на власта, 
како што тоа го покажа со личен пример генералот Де Гол.

Во Република Македонија се имаат одржано два референдума, во 1991 и 
2004 година.

По низата конфликти во СФРЈ, референдумот во Република Македонија се 
одржал во предвечерјето на распадот на СФРЈ. Имено на 8ми септември 1991 
година, се одржало гласање за слободна, самостојна и суверена Република 
Македонија. На ова гласање 95% од граѓаните се изјасните позитивно, што на 8ми 
септември 1991 година тоа и се усвоило.

Додека референдумот во 2004 година бил распишан со цел за изјаснување на 
граѓаните во врско со новоусвоениот закон за територијална поделба на Република 
Македонија и бил одржан на 7ноември 2004 година. Согласно Уставот на Република 
Македонија и Законот за референдум и граѓанска иницијатива од 1998 година, по 
барање на 180.545 граѓани со право на глас, Собранието на  Република Македонија 
го распишало задолжителниот референдум за територијална организација на 
Република Македонија. На референдумот, мнозинството се искажало против 
новата територијална поделба, но референдумот не бил успешен поради тоа што 
не бил постигнат потребниот процент од 51% излезеност на вкупното население. 
Иницијатор за собирање на потписи бил Светскиот македонски конгрес.

Со оглед на целиот материјал што го разработивме на оваа тема, многу јасно 
е дека референдумот е пропишан пред се со Уставот кој се смета за најсилен правен 
акт во една држава. Референдумот како облик на непосредната демократија, 
претставува еден вид глас на народот, бидејќи за да дојде до референдум 
претходно треба да има гласање. ИДејата за претставување на народот, односно 
постоењето на претставничката влада произлегува од сознанието дека народот 
не е во можност самостојно да ја извршува власта, туку е принуден да ја пренесе 
на претставници кои ќе ја остваруваат во негово име. Изборите, во контекст на 
пренесување на волјата на граѓаните на своите претставници, се најконкретниот 
чин на остварување на претставничката демократија, или како што често пати 
се нагласува во теоријата, идеално најдобрата политичка заедница претставува 
претставничкиот демократски систем во кој народот својата врховна моќ на 
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владеење ја остварува преку своите претставници кои периодично сам ги избира. 
Избирачкото право е еднакво тогаш кога сите граѓани на изборите за свои 

претставници во политичките институции имаат право на еден глас. Доколку 
во државата е дадено право на некои граѓани или категории на граѓани да 
располагаат со поголем број гласови од останатите, тогаш се вели дека во неа 
постои нееднакво избирачко право. Еднаквото и нееднаквото право не треба да 
се меша со прашањето за општото и ограниченото избирачко право.
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ПОИМ ЗА ДРЖАВЈАНСТВО, НАЧИНИ НА СТЕКНУВАЊЕ 
И ПРЕСТАНУВАЊЕ ДРЖАВЈАНСТВО ВО РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА

Апстракт: Во правната наука, државјанството може да биде сфатено во 
тројна смисла: како правна целина, како правна врска, и како правен однос. Како 
правна целина, државјанството претставува збир од норми, кои во правниот 
систем на една определена држава ги определуваат начините на стекнување и 
на престанување на државјанството и го решаваат судирот на државјанствата.
Додека како правна врска, државјанството претставува правна поврзаност 
на едно физичко лице со определена држава, која не го означува етничкото 
потекло на лицата. Врз основа на таквата правна врска, конкретното физичко 
лице-државјанин, се здобива со најширок статус во таа држава. А како правен 
однос, го означува односот меѓу физичкото лице и конкретната држава, кој е од 
редовна и постојана природа и е основа за формалоправната достапност на сите 
граѓански,политички,економски и социјални права, независно од тоа дали лицето 
се наоѓа во државата или во странство.

Клучни зборови: државјанство, држава, физичко лице

CITIZENSHIP, METHODS OF ACQUISITION AND TERMINA-
TION OF CITIZENSHIP IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA

Abstract: In legal science, citizenship can be understood in the threefold sense: as 
a legal whole, as a legal relationship, and as a legal relation. As a legal whole, citizenship 
is a set of norms that determine in the legal system of a particular state the ways of 
acquiring and termination of citizenship and resolve the conflict of citizenship. While 
as a legal relation, citizenship is a legal connection of a natural person with a certain 
a state that does not indicate the ethnic origin of persons. On the basis of such a legal 
relationship, the natural person-citizen acquires the widest status in that country. As 
a legal relation, it signifies the relationship between the individual and the particular 
state, which is of a regular and permanent nature and is the basis for the formal legal 
accessibility of all civil, political, economic and social rights, regardless of whether the 
person is in the state or in abroad.

Keywords: citizenship, state, individual 

ВОВЕД
Во правната теорија постојат неколку сфаќања за правната природа на 

државјанството.
Според првото сфаќање, државјанството претставува еден вид договорна 

врска меѓу државата и државјанинот. Според второто сфаќање пак, државјанството 
се сфаќа како духовна и политичка врска меѓу физичките лица и суверената 
држава. Во правната теорија се сретнува и гледиштето дека државјанството 
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претставува правна и политичка врска меѓу поединецот и државата.Тоа се 
поткрепува со аргументите дека, како правна категорија, државјанството е 
регулирано од државата обично со закон. Државата со закон определува какво 
државјанство посто, т.е својствата на државјанството, условите за добивање и за 
губење на државјанството и сл. Основата на државјанството е едностран правен 
акт-устав, закон или друг подзаконски акт, како и индивидуален управен акт.
 
ИЗВОРИ НА ПРАВОТО ЗА ДРЖАВЈАНСТВО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Материјата на државјанството се класифицира во исклучива надлежност 
на секоја држава. Секоја држава со свои прописи го регулира засновањето и 
престанувањето на државјанската врска со лицата кои се сметаат за нејзини 
државјани. Во Република Македонија, покрај законот, основен внатрешен избор 
на правото за материјата на државјанството претставува Уставот на Република 
Македонија. Конкретните материјално-правни норми со кои се регулирани 
стекнувањето и престанувањето на државјанството на Република Македонија, 
како и надлежните органи за решавање, за водење на евиденцијата и за 
докажување на државјанството на Република Македонија се сместени во Законот 
за државјанството на Република Македонија. 

Република Македонија има пристапено кон следниве меѓународни 
конвенции, чијшто примарен предмет на регулирање е државјанството:

 » Конвенцијата за регулирање на државјанството на лица со двојно 
државјанство

 » Протоколот за еден случај без државјанство, од 12 септември 
1930година

 » Конвенцијата за државјанството на мажената жена, од Њујорк од 29 
јануари 1957 година

 » Конвенцијата за правната положба на лицата без државјанство, од 
Њујорк од 26 април 1954 година

 » Протоколот со факултативно потпишување кој се однесува на 
стекнување на државјанство, од 18 април 1961 година

 » Европската конвенција за државјанство, од Стразбур од 6 ноември 
1997 година

НАЧИНИ НА СТЕКНУВАЊЕ НА ДРЖАВЈАНСТВО
Под начини на стекнување државјанство се подразбираат оние институти 

со помош на кои се воспоставуа правната поврзаност на едно физичко лице за 
персоналниот суверенитет на една определена држава. 

 » Стекнување државјанство според потеклото (ius sanguinis, според 
крвта) е таков начин на стекнување на државјанството на роденото 
дете се определува според државјанството на родителите. Детето го 
следи државјанскиот статус на своите родители, без оглед на тоа каде 
е тоа родено и без оглед дали неговите родители, повеќе или помалку 
ја прекинале врската со државата која ги смета за државјани и која за 
такви ги смета и нивните деца. Во денешни услови, ius sanguinis е усвоен 
како основен начин за стекнување на државјанство во најголемиот број 
на држави во светот, а посебно доминира во земјите од европскиот 
континент, кои без исклучок се определуваат за него како за основен 
начин стекнување на нивното државјанство.
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 » Стекнување државјанство според местото на раѓање  (ius soli) е 
исто така основен начин на стекнување на државјанство, кој своето 
потекло го има во феудалниот период. Врската на поединецот со 
земјата е најважната  и битна карактеристика на овој период. Детето, 
согласно духот на феудализмот, се сметало за припадник на земјата 
(територијата) на која е родено, така што, секогаш и без исклучоци, 
му припаѓало на господарот на таа земја. Практично, ваквиот систем 
бил во функција да се обезбеди продолжување на нарушениот однос 
на кметовите за земјиштето и спрема нивните потомци(децата). Во 
современи услови, овој начин на стекнување државјанство е прифатен 
како основен во имиграциони држави, како што се на пример САД, 
Канада, Австралија,Шпанија, Франција и многу други,

 » Стекнување државјанство на Република Македонија(со потекло,со 
раѓање на територијата на Р.М, со природување(натурализација), со 
меѓународни договори)

1. Со потекло
 » Кога во моментот на раѓањето на детето двајцата родители се државјани 

на Р.М- детето автоматски ќе се здобие со македонско државјанство, 
без никакви дополнителни услови, односно независно од фактот дали 
е родено во Р.М или во странство.

 » Во случаите кога само едниот родител во моментот на раѓањето на 
детето е македонски државјанин, можни се две основни ситуации и 
тоа: а)кога другиот родител е непознат или лице без државјанство 
(апатрид)- детето се здобива со македонско државјанство, независно 
од тоа дали е родено во Р.М или во странство , б)кога другиот родител е 
странски државјанин- ако детето е родено во  Р.М ќе добие македонско 
државјанство, освен ако родителите спогодбено не определат детето да 
го добие државјанството на другиот родител, а ако детето е родено во 
странство, со потекло стекнува државјанство на Р.М ако до наполнети 
18 години живот биде пријавено за запишување како државјанин на 
Р.М, или ако до наполнети 18 години постојано се насели во Р.М со 
родителот кој е државјанин на Р.М.

 » Државјанство на Р.М со потекло стекнува и посвоеник при целосно 
посвојување, на кој двата или едниот посвоител е државјанин на Р.М. 

2. Со раѓање на територијата на Р.М
 » Во Република Македонија, пропишувањето на можноста да се стекне 

државјанство со раѓање на нејзината територија, претставува исклучок 
како и во најголемиот дел од државите кои се определиле за ius san-
guinis. Врз оваа основа, со државјанство на Р.М, можат да се стекнат 
само оние лица кои исполнуваат мошне строги дополнителни услови: 
да станува збор за дете најдено на територијата на Р.М чии родители 
се непознати(најденче), или за дете родено на територијата на Р.М чии 
родители се со непознато државјанство или се без државјанство.

3. Со природување (натурализација)
Природувањето претставува дополнителен начин за стекнување 

државјанство, каде што државјанството му се доделува на определено 
лице(странец) со конкретен управен акт (решение), коешто надлежниот државен 
орган го донесува по претходно поднесена молба од тоа лице.
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 » Редовна натурализација е таков начин за стекнување државјанство 
каде што секој странце кој ќе исполни определени услови може да 
поднесе молба за стекнување државјанство на определена држава, врз 
чија основа со решение од надлежниот орган, може да му биде доделен 
државјански статус на таа држава.

 » Олеснета редовна натурализација- ваква натурализација се дава на 
следниве категории лица : иселеник од Р.М и негов потомок до прво 
колено, странец кој е во брак со државјанин на Р.М најмалку три години 
и до поднесувањето на барањето законски престојува најмалку една 
година непрекинато на територијата на Р.М, странец кој е во брак со 
државјанин на Р.М најмалку осум години кој законски и постојано 
живее во странство и со Р.М има цврста и ефективна поврзаност., за 
лицата без државјанство и лицата со признат статус на бегалци.

 » Исклучителната натурализација е предвидена со цел да им се овозможи 
на сосема тесен круг лица за кои државата има посебно изразен 
интерес, да се стекнат со нејзино државјанство.

4. Со меѓународни договори
Повторно добивање на загубено државјанство (реинтеграција) и тоа:

 » редовна реинтеграција-е онаа интеграција која е предвидена како 
постојан правен институт во правниот поредок на определена држава, 
при што не се предвидени никакви посебни рокови во кои ќе важат 
нормите до кои се регулира овој институт.Ваквото добивање на 
државјанство се предвидува за лицата: да станува збор за лице на кое 
како малолетно му престанал државјанскиот статус на Р.М со отпуст, 
лицето до навршена 25 годишна возраст законски да престојува во Р.М 
најмалку три години непрекинато.

 » вонредна (транзиторна) реинтеграција-се предвидува во 
законодавствата на одделни држави како институт од привреме 
карактер, кој може да ползува само во определен (најчесто краток) 
временски период.По изминувањето на рокот во кој е дозволено 
позлувањето на реинтеграцијата, настапува преклузија, односно таа 
престанува да постои.

ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ДРЖАВЈАНСТВОТО И НАЧИНИ
Државјанстото може да прекине во текот на животот на едно лице , со отпуст 

и според меѓународни договори.
 » Со отпуст-тоа означува начин на престанување на државјанството, 

кадешто по поднесеното барање(молба) од државјанинот кој ги 
исполнува пропишаните условим надлежниот орган донесува 
конститутивен правен акт со кој се прекинува државјанската врска меѓу 
барателот и односната држава. За ова треба лицето кое го поднесува 
барањето треба да исполнува неколку услови: да наполнило 18 години 
живот, да ги намирило имотно-правните односи спрема државните 
органи, да ги регулирало имотно-правните и другите законски обврски 
од брачниот однос и од односот на родители и деца спрема лицета кои 
живеат во Р.М, да достави доказ од надлежен орган дека не е поведена 
стечајна,постапка односно постапка за престанување на трговското 
друштво чиј основач или содружник е односно за трговецот поединец, 
против него во Р.М да не се води кривична постапка поради кривично 
дело за кое се гони по службена должност или ако е осудено на казна 
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затвор, казната да ја издржало, и ако има странско државјанство или 
докажало дека ќе биде примено во странско државјанство.

 » Со отпуст од државјанство има право детето при посвојување од 
странски државјанин.

 » Одземање на државјанството-претставува едностран акт на државата 
со кој се прекинува државјанскиот однос со определено физичко лице.

 » Одрекување од државјанство-со одрекување престанува 
државјанството на определена држава доколку постои изјава за 
одрекување дадена од страна на домашен државјанин, а притоа да се 
исполнети условите предвидени со закон.

 » Престанување на државјанството на жената врз основа на склучен брак
 » Престанување на државјанството врз основа на меѓународен договор

ЗАКЛУЧОК 
Во овој труд разработивме накратко една многу опширна и сложена 

институција во меѓународното право, а тоа е државјанството. Тоа е основна 
работа којшто мора да ја поседува секое лице кое живее во една држава и кое се 
бори за нејзините права.

КОРИСТЕНА ЛИТЕРАТУРА
1. Гавроска,П.,Дескоски,Т.,-Меѓународно приватно право
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ПРИНЦИПИТЕ НА МОТ ЗА КОЛЕКТИВНОТО 
ПРЕГОВАРАЊЕ КАКО ФАКТОР ВРЗ СОЦИЈАЛНИТЕ 

ИНТЕРЕСИ ВО ЗАКОНОДАВСТВОТО

Апстракт: Современите предизвици на глобализацијата, пазарот на трудот, 
миграциските тенденции нужно ја наметнаа потребата социјалните партнери 
во интерес на економскиот развој како претпоставка на социјалниот прогрес 
да изградат соодветна стратегија и координација на социјалните интереси во 
законодавството на секоја држава.

Во интерес на тој социјален прогрес и хармонизација на легислативата 
со меѓународни стандарди и ЕУ директивите, од исклучително значење е 
идентификување и имплементирање на резимираните и аналитички утврдени 
принципи на мот за колективното преговарање како фактор врз социјалните 
интереси во законодавството.

Тоа се нужни претпоставки и за социјалниот консензус како неопходна 
претпоставка за социјален мир и општествен прогрес.

Клучни зборови: Синдикат, МОТ, принципи, синдикално лидерство, 
економија, законодавство, труд, социјална, политика, право

THE PRINCIPLES OF ILO REGARDING COLLECTIVE BAR-
GAINNIG AS A FACTOR ON SOCIAL INTERESTS IN LEGIS-

LATION

Abstract: The modern challenges of globalization, market of labor and migration 
tendencies have imposed the need for social partners, in the interest of economic 
prosperity as a necessity for social progress to build an appropriate strategy and 
coordination of social interests in legislation.

In the interest of said social progress and harmonization of legislature, combined 
international standards and EU directives, the identification and implementation of 
the principles of ILO regarding collective negotiations is of great importance, as a 
factor for social interests in legislature.

They are the most important assumptions for social consensus as a necessary 
assumption for social peace and progress.

Keywords: Trade Union, Ilo, principles, economy, law, legislature, labor, social, 
politics
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Меѓународното уредување на работните односи и на трудот како неопходна 
потреба на современиот цивилизациски свет во услови на глобализација, особено 
денес се повеќе и повеќе влијае врз концептот на законодавството на секоја 
држава. Ова особено е карактеристично и од аспект на потребите на националните 
законодавства за унификација на законодавниот систем со правото на ЕУ, но и 
од аспект на се поприсутната глобализација на трудот, ширењето на светскиот 
пазар, а особено на миграционите процеси и политики како современ предизвик.

Во овој домен, неизбежна е натамошната политика и координација на 
социјалните интереси во законодавството кое покрај останатото го апсорбира 
и процесот на натамошна ратификација на меѓународните стандарди на трудот, 
особено на МОТ во кој пак секако најзначајно место завземаат особено оние 
посветени на колективното преговарање и склучувањето на колективните 
договори.

Токму поради овај факт, координацијата на социјалните интереси на 
законодавството природно треба да биди поврзана со аналитички проценки 
и оценки на стандардите и принципите на МОТ, поврзани со конвенциите, 
препораките и други инструменти на МОТ околу колективното преговарање. Во 
оваа смисла особено значајни се и препораките и заклучоците на Одборот на 
слобода на здружување и Одборот на стручњаци на МОТ, како и утврдените од 
нив принципи.1

Резимираните принципи се базираат на повеќето усвоени меѓународни 
стандарди и инструменти на МОТ, од кои некои директно, а некои индиректно се 
однесуваат на колективното преговарање (Конвенција бр 98 од 1949 година за 
правото на организирање и колективното преговарање, Препораката бр. 91 од 
1951 год за колективни договори, Конвенцијата бр 151 од 1978 год за работните 
односи во јавните служби и Препорака бр 159, Конвенција бр 154 од 1991 за 
колективно преговарање и Пратечката препорака бр 163).

При анализите и проценките на принципите, секако треба да се земат во 
предвид и соодветните ставови на Светската конфедерација на трудот (ITUC) и 
Европската конфедерација на трудот (ETUC).

Врз основа на аналитичките проценки и оценки, посебно се потенцираат 
следните принципи:

1. Правото на колективно преговарање е основно право кое членките 
го прифаќаат придружувајќи се на таа организација, а кои се должни 
истото да го почитуваат, унапредуваат и остваруваат во добра волја.2

2. Колективното преговарање е право на работодавачите и нивните 
организации од една страна и организацијата на работниците од друга 
страна (синдикат на основно ниво, грански синдикати и синдикални 
централи). Доколку такви организации не постојат, други претставници 
на работниците можат да заклучуваат колективни договори.

3. Правото на колективно преговарање мора да биде признато во целиот 
јавен и приватен секот и тоа право евентуално може да се оспори само 
во вооружените сили, полиција и јавните службеници вработени во 
државната администрација.3

4. Смислата на колективното преговарање е да ги регулира условите 
на вработувањето во поширока смисла на зборот и односите меѓу 
странките кои преговараат.

1 Меѓународна ревизија на трудот (МОТ), B., Gemington, A., Oolero, H., Gvido
2 Декларација на МОТ за основните принципи и право на работа
3 Конвенција бр. 98
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5. Колективните договори би требало да бидат обврзувачки. Мора да 
биде можно да се утврдат условите за вработувањето кои се поповолни 
од оние утврдени во законот и предност не смее да им се даде на 
поединечните договори над колективните, освен ако одредбите во 
поединечните договори се поповолни.

6. Делотворно остварување на правото на колективно преговарање 
од работничките организации (синдикатите) да биде автономно, 
т.е., да не се под контрола на работодавачот или организацијата на 
работодавачите и процесот на колективното преговарање може да 
тече без мешање на државните власти.

7. Синдикатот кој го претставува мнозинството или висок процент 
на работниците за кои се преговара може да ужива подобри или 
поексклузивни преговарачки права. Но, без оглед дали во одредени 
случаи Синдикатот не го задоволува овие услови или такви права не се 
признати, сепак работничките организации би требало да можат да ги 
склучат колективните договори во име на своите сопствени членови.

8. Принципот на добра волја во колективното преговарање подразбира 
признавање на репрезентативните организации, на кои целта им е 
да постигнат спогодба, прку вистински и конструктивни преговори, 
избегнувајќи неоправдано одлагање на преговорите и двострано 
почитување на превземените обврски, земајќи ги во предвид 
резултатите на преговорите постигнати со добра волја.

9. Земајќи го во предвид фактот дека доброволното колективно 
преговарање е основен аспект на принципот на слободата на 
здружување, колективното преговарање не смее да се наметнува на 
било која страна, па и постапките во корист на преговарањето мораат 
во принцип да ја земат доброволната природа, уште повеќе, власта 
или одредени закони не смеат еднострано да го наметнуваат нивото 
на преговарање, туку мора да биде овозможено преговарање на секое 
ниво.

10. Прифатливо е да во склоп на процесот на колективно преговарање, 
ускладувањето и посредувањето да бидат уредени со закон, со услов да 
се утврди разумно временско ограничување. Меѓутоа, наметнувањето 
на задолжителна арбитража во случаите во кои странките во 
преговорите не постигнат спогодба, воопштено се смета спротивно на 
принципот на доброволно колективно преговарање, па е прифатливо 
само во следните случаи:

 » Во службите од општ интерес во потесна смисла на зборот (оние чиј 
прекин би довел во опасност живот, лична сигурност и здравје на 
вкупното или еден дел на населението)

 » За јавни службеници во државната администрација
 » Таму каде после продолжени и пропаднати преговори е јасно дека нема 

да се помини преку мртва точка, доколку власта не покажи иницијатива 
и

 » Во случај на акутна национална криза. Арбитражата која ја прифаќаат 
двете страни во преговорите (доброволна арбитража) секогаш е 
легитимна.

11. Едностраната интервенција на законодавните или управните власти 
со кои се укинува или менува содржината на слободно заклучените 
колективни договори, вклучувајќи ја клаузулата за платите, спротивни 
се на принципите на доброволното колективно преговарање. Такви 
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интервенции вклучуваат: укинување или поништување на колективен 
договор со декрет без согласност на договорните страни; раскинување 
на договорот за кој преговорите веќе се заклучени; барање за 
слободно склучениот договор повторно да се преговара; поништување 
на колективните договори и присилно повторно преговарање за 
договорите кои се на сила

12. Ограничување на содржината на идните колективни договори, 
посебно во поглед на платите, која власта ги наметнува како дел на 
мерките на економска стабилизација или структурно прилагодување 
од императивни причини од економски интереси, прифатливи се 
само ако на таквите ограничувања му претходеле консултации со 
организациите кои биле страни во преговорите: се применуваат како 
исклучоци и неопходни мерки; не смеат да се применуваат подолго од 
разумен временски период и попратени се со соодветни гаранции за 
делотворна заштита на стандардот на работниците за кои се преговара, 
а посебно за оние кои со такви мерки најмногу ќе бидат погодени.

Од суштинско значење е ваквите принципи да се промовираат од страните 
во колективното преговарање и да се формираат соодветни стандарди во 
однесувањето на државите за прифаќање и операционализирање на ваквите 
принципи.

Во оваа смисла улогата на синдикатот, односно синдикалното водство 
е од исклучително значење во промовирањето на овие принципи на МОТ во 
колективното преговарање.
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ЗАЕМНЫЙ ТРУД В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 
ПОНЯТИЕ И ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Апстракт: В настоящее время актуальными являются вопросы правового 
регулирования заемного труда. С внесением в Трудовой кодекс РФ изменений 
возникло множество вопросов, касающихся применения новых норм. В данной 
статье рассмотрено понятие заемного труда в Российской Федерации и его 
правовое регулирование. Авторы анализируют законодательство о заемном 
труде и приходят к выводу, что законодатель ввел определенные ограничения 
для осуществления данного вида деятельности, а не полностью запретил его. 
Данные изменения способствовали усилению контроля за деятельностью 
юридических лиц, осуществляющих деятельность по предоставлению труда 
работников, большей защите работников, соблюдению и сохранению их трудовых 
и социальных гарантий, а также развитию трудовых отношений. 

Ключевые слова: заемный труд, правовое регулирование, трудовые 
отношения, частное агентство занятости.

AGENCY LABOR IN THE RUSSIAN FEDERATION: 
THE CONCEPT AND LEGAL REGULATION

Abstract: At present, the issue of leasing labor is topical. With the introduction of 
changes in the Labor Code of the Russian Federation, many questions arose concerning 
the application of the new norms. In this article, the concept of agency labor in the 
Russian Federation and its legal regulation is considered. The authors analyze the 
legislation on agency labor and come to the conclusion that the legislator has imposed 
certain restrictions on the implementation of this type of activity, and not completely 
banned it. These changes helped to strengthen the control over the activities of legal 
entities that carry out activities to provide workers with labor, greater protection of 
workers, the observance and preservation of their labor and social guarantees, and the 
development of labor relation.

Keywords: agency labor, legal regulation, labor relations, private employment 
agency.

В последние десятилетия в мировой практике получил значительное 
распространение новый метод использования человеческих ресурсов, 
получивший название “заемный” или “лизинговый” труд. Суть этого метода 
состоит в том, что специализированная коммерческая фирма (зачастую это 
частное агентство занятости) нанимает в свой штат работников, временных или 
постоянных, исключительно для выполнения заказов на услуги этих работников, 
поступающих от фирм-заказчиков и иногда физических лиц. Агентства по лизингу 
рабочей силы (в некоторых странах их называют агентствами временного труда) 
передают своих работников предприятиям-пользователям как бы взаймы, в 
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аренду, напрокат на определенное время. Для лизингового агентства оказание 
услуг по сдаче персонала в аренду - это своего рода подряд на предоставление 
персонала и вид предпринимательской деятельности, приносящей доход.

Официального понятия заемного труда до 2016 года в России не существовало, 
соответственно, оно не было зафиксировано в каких-либо нормативно-правовых 
актах и законом никак не регламентировалось. В соответствии с Федеральным 
законом от 05.05.2014 № 116-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» с 1 января 2016 года внесены 
изменения в Трудовой кодекс РФ, согласно которым дано определение заемного 
труда, а также установлен его запрет в Российской Федерации [2]. 

В соответствии со ст. 56.1 Трудового кодекса РФ под заемным трудом 
понимается труд, осуществляемый работником по распоряжению работодателя 
в интересах, под управлением и контролем физического лица или юридического 
лица, не являющихся работодателем данного работника [1].

Н.И. Гонцов в своем докладе отмечает, что так называемый «заемный труд» 
в современной России появился в 90-е годы ХХ века в связи с формированием 
рыночных отношений в целом и рынка рабочей силы в частности, а также в связи 
с развитием нетипичных или нестандартных форм занятости. Типичные формы 
занятости (типичные трудовые отношения) означают, что работник трудится на 
постоянной основе, полное рабочее время, на него распространяются все льготы 
и гарантии, предусмотренные трудовым законодательством, коллективными 
договорами, соглашениями, локальными нормативными актами, ему обеспечен 
полный социальный пакет, предусмотренный в данной отрасли хозяйства или 
у данного работодателя. Этим устанавливается определенный правовой статус 
работника, с соответствующими условиями труда, заработной платой и другими 
основополагающими трудовыми правами. Нетипичные формы занятости связаны 
с развитием технологий различного рода, необходимостью сокращения издержек 
на содержание рабочей силы, увеличением гибкости труда и т.п. Все это привело 
к распространению срочных трудовых договоров, договоров на неполное 
рабочее время, договоров с “телеработниками” (трудятся не в офисе, а на дому 
с использованием высокотехнологичного оборудования - компьютеров, сотовой 
связи и т.п.), заемному труду и т.п. Поэтому заемный труд - одна из разновидностей 
нетипичных трудовых отношений [4].

К недостаткам использования заёмного труда относят «низкую степень 
защищённости работников, подрыв традиционных договорных отношений между 
работником и работодателем, нарушение прав работников по обеспечению 
безопасности условий труда, размеру компенсаций и уровню оплаты труда» [7].

С точки зрения международно-правового регулирования заёмного 
труда существует Конвенция МОТ № 181 от 19 июня 1997 года «О частных 
агентствах занятости» и одноимённая Рекомендация МОТ № 188. Согласно 
указанной Конвенции, частное агентство занятости означает любое физическое 
или юридическое лицо, независимое от государственных органов, которое 
предоставляет на рынке труда ряд услуг, в том числе «услуги, состоящие в найме 
работников с целью предоставления их в распоряжение третьей стороны, 
которое может быть физическим или юридическим лицом, устанавливающим им 
рабочие задания и контролирующим их выполнение» (ст. 1 п. 1 Конвенции № 181). 
Таким образом, Международная организация труда допускает заёмный труд, но 
указанная Конвенция Российской Федерацией не ратифицирована.
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Как уже указывалось ранее, заемный труд в Российской Федерации 
запрещен с 1 января 2016 г. Но в то же время законодатель вводит целую главу 
53.1, посвященную регулированию труда работников, направляемых временно 
работодателем к другим физическим лицам или юридическим лицам по договору 
о предоставлении труда работников (персонала) [1].

Таким образом, Федеральный закон от 05.05.2014 № 116-ФЗ не запретил 
заемный труд, а просто внес определенные условия, которые ограничивают круг 
лиц, имеющих право предоставлять и использовать эту услугу. К ним относятся 
только аккредитованные государством частные агентства занятости.

Постановлением Правительства РФ от 29.10.2015 г. № 1165 “Об утверждении 
Правил аккредитации частных агентств занятости на право осуществления 
деятельности по предоставлению труда работников (персонала)” установлены 
определенные требования для аккредитации частного агентства занятости. К 
ним относятся: 

 » наличие уставного капитала в размере не менее 1 млн. рублей; 
 » отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов и иных 

обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации; 

 » наличие у руководителя частного агентства занятости высшего 
образования, а также стажа работы в области трудоустройства или 
содействия занятости населения в Российской Федерации не менее 2 
лет за последние 3 года; 

 » отсутствие у руководителя частного агентства занятости судимости за 
совершение преступлений против личности или преступлений в сфере 
экономики [3].

В 2017 году Федеральной службой по труду и занятости были осуществлены 
плановые документарные проверки 26 частных агентств занятости. В результате 
проведенных проверок нарушений в части соблюдения обязательных требований 
аккредитации на право осуществления деятельности по предоставлению труда 
работников (персонала) 22 частными агентствами занятости не выявлено.

Нарушены обязательные требования аккредитации 4 частными агентствами 
занятости, в частности, подпункта «б» пункта 2 Правил аккредитации частных 
агентств занятости на право осуществления деятельности по предоставлению 
труда работников (персонала) (наличие задолженности по уплате налогов, сборов 
и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации).

Данным юридическим лицам были выданы предписания об устранении 
выявленных нарушений. Предписания были исполнены в установленный срок [5].

По состоянию на февраль 2018 года в Российской Федерации аккредитовано 
930 частных агентств занятости [6]. По этим данным можно увидеть, что в 
Российской Федерации все больше и больше появляются аккредитованные, 
т. е. законом разрешенные, организации осуществляющие деятельность по 
предоставлению труда работников (персонала). 

Таким образом, можно сделать вывод, что законодатель не запретил 
заемный труд, а лишь ввел определенные ограничения для осуществления 
данного вида деятельности. Внесенные законодателем изменения способствуют 
усилению контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих 
деятельность по предоставлению труда работников, что способствует большей 
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защите работников, соблюдению и сохранению их трудовых и социальных 
гарантий, а также развитию трудовых отношений. Кроме того, это существенно 
помогает заказчикам обращаться только в проверенные агентства занятости и 
быть уверенными в качестве предоставляемых услуг и безопасности работы с 
ними.
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ЗАПРЕТ ДИСКРИМИНАЦИИ В СФЕРЕ ТРУДА КАК ОДИН 
ИЗ ПРИНЦИПОВ ТРУДОВОГО ПРАВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ

Апстракт: Одним из основных принципов, закрепленных в 
законодательстве России, а также на международном уровне, является принцип 
запрета дискриминации труда. Данный принцип способствует созданию равных 
возможностей для всего общества, разрешению появляющихся неравенств в 
обществе, а также помощь незащищенному кругу лиц. Защита от дискриминации 
и обеспечение равенства является одной из важнейших задач не только в России, 
но в других странах. Именно этот принцип мы постараемся раскрыть в нашей 
статье. 

Ключевые слова: дискриминация, труд, принципы, права и свободы, 
международная организация труда, работник, работодатель.

THE PROHIBITION OF DISCRIMINATION IN THE FIELD OF 
WORK AS ONE OF THE PRINCIPLES OF LABOUR LAW OF 

THE RUSSIAN FEDERATION

Abstract: One of the main principles enshrined in the legislation of Russia, as 
well as at the international level, is the principle of prohibiting discrimination in labor. 
This principle promotes the creation of equal opportunities for the whole society, the 
resolution of emerging inequalities in society, as well as assistance to an unprotected 
circle of persons. Protection against discrimination and ensuring equality is one of the 
most important tasks not only in Russia, but in other countries. It is this principle that 
we will try to disclose in our article.

Keywords: discrimination, work, principles, rights and freedoms, The 
International Labour Organization, employee, employer.

Одним из основных принципов, закрепленных в законодательстве России, 
а также на международном уровне, является принцип запрета дискриминации 
труда, который способствует созданию равных возможностей для всего 
общества, разрешению появляющихся неравенств в обществе, а также помощь 
незащищенному кругу лиц. Ст. 19 Конституции РФ содержит положение о 
равенстве всех перед законом и судом и является одним из фундаментальных 
начал правового государства [2].

Защита от дискриминации и обеспечение равенства является одной 
из важнейших задач не только в России, но и в других странах. К сожалению, 
нарушения принципа запрета дискриминации часто проходят незамеченными, и, 
даже будучи замеченными, они остаются безнаказанными и неисправленными. 
Как справедливо отмечается в научной литературе: “Дискриминация работников 
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обесценивает в значительной мере запрет принудительного труда, поскольку 
лишает жертв дискриминации свободы выбора. Дискриминация унижает 
человеческое достоинство работников, развращает их сознание, создает 
напряженность в сфере трудовых отношений, питает враждебность одних групп 
работников в отношении других и, наконец, несовместима с социальным миром 
и даже создает, в ряде случаев, опасность международных столкновений, т.е. таит 
угрозу миру во всем мире”[5].

Принятая в г. Женеве 25 июня 1958 г. на 42-ой сессии Генеральной 
конференции МОТ Конвенция № 111 МОТ “Относительно дискриминации в 
области труда и занятий» вступила в силу для СССР с 4 мая 1962 года. В соответствии 
с данным документом термин “дискриминация” включает:

 » всякое различие, исключение или предпочтение, основанные на 
признаках расы, цвета кожи, пола, религии, политических убеждений, 
национальной принадлежности или социального происхождения и 
имеющие своим результатом ликвидацию или нарушение равенства 
возможностей или обращения в области труда и занятий;

 » всякое другое различие, исключение или предпочтение, имеющие своим 
результатом ликвидацию или нарушение равенства возможностей или 
обращения в области труда и занятий.

Принципы, связанные с запретом дискриминации труда можно 
классифицировать таким образом: 

1. принципы, обеспечением которых служит принцип запрещения 
дискриминации. Например, равенство прав и возможностей 
работников, обеспечение равенства возможностей работников 
без всякой дискриминации на продвижение по работе с учетом 
производительности труда, квалификация и стаж работы по 
специальности, а также на профессиональная подготовку, и повышение 
квалификации, равная оплата за труд.

2. принципы, являющиеся элементами принципа запрещения 
дискриминации и конкретизирующие его содержание применительно 
к определенным сферам отношений. Например, запрет дискриминации 
при установлении и изменении размеров заработной платы и других 
условий оплаты труда, запрет дискриминации при заключении 
трудового договора. 

3. принципы, косвенно связанные с принципом запрещения 
дискриминации (защита от безработицы, принцип свободы труда, 
запрет принудительного труда и другие).

Трудовой кодекс Российской Федерации содержит систему норм, 
обеспечивающих защиту от дискриминации в сфере труда и являющихся 
гарантиями равенства [7].

Часть 2 ст.3 Трудового кодекса РФ гласит: “Никто не может быть ограничен 
в трудовых правах и свободах или получать какие-либо преимущества в 
зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, 
имущественного, семейного, социального и должностного положения, возраста, 
места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности или 
непринадлежности к общественным объединениям или каким-либо социальным 
группам, а также от других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами 
работника” [3]. Перечень обстоятельств, влияющих на дискриминацию в сфере 
труда, не является исчерпывающим. Законодатель, перечисляя пол, расу, 
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национальность, положение человека в обществе, религию и убеждения и т.д. также 
указывает, что могут быть и иные обстоятельства, которые не связаны с деловыми 
качествами работника. Отсюда следует, что любое обстоятельство, которое не 
касается деловых качеств работника, является проявлением дискриминацией 
в сфере труда. Исходя из этого, при приеме на работу и заключении трудового 
договора работодатель должен опираться на трудовые качества работника.

Часть 4 ст.3 Трудового кодекса РФ гласит: “Лица, считающие, что они 
подверглись дискриминации в сфере труда, вправе обратиться в суд с 
заявлением о восстановлении нарушенных прав, возмещении материального 
вреда и компенсации “морального вреда”[3]. Защиту прав и свобод человека и 
гражданина РФ гарантирует государство, а именно часть 1 ст. 19 Конституции 
РФ. Данная статья распространяется на граждан РФ, иностранных граждан и лиц 
без гражданства. По решению суда, работодатель нарушивший права работника, 
обязан возместить и компенсировать моральный вред.

Пленум Верховного Суда в постановлении «О применении судами 
Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федеральной» закрепил, 
что: «В соответствии со статьей 237 Кодекса компенсация морального вреда 
возмещается в денежной форме в размере, определяемом по соглашению 
работника и работодателя, а в случае спора факт причинения работнику 
морального вреда и размер компенсации определяются судом независимо от 
подлежащего возмещению имущественного ущерба» [4].

В ч. 3 ст. 3 Трудового Кодекса РФ законодатель также выделяет обстоятельства, 
которые не являются дискриминирующими. Их закрепление направлено на 
обеспечение охраны здоровья и труда лицам, нуждающимся в повышенной 
социальной и правовой защиты, а также на учет различий при приеме на работу, 
исключение и ограничение, свойственных установленным федеральным законом 
требованиям, предъявляемым к данному виду труда.

Таким образом, принцип запрещения дискриминации является фундаментом 
регулирования общественных отношений и отражается в национальном 
праве государства. Принцип запрета дискриминации реализует важнейшие 
естественные права человека и гарантирует их на конституционном уровне. В то же 
время необходимо отметить, что уровень теоретического осмысления проблемы 
дискриминации отстает от существующих потребностей юридической практики. 
Отсутствие оперативных и действенных мер реагирования на проявления 
дискриминации, а также кажущаяся простота и очевидность сущности данного 
явления приводят на практике к усугублению проблемы и возникновению новых 
ее форм [6].

Правовое государство должно гарантировать работникам защиту и 
реализацию своих прав и свобод, оказывать помощь незащищенным слоям 
населения, а также создавать равные возможности для всего общества, включая 
граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства. 
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ПРИНЦИПИТЕ НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА ЗА ЕКОНОМСКА 
СОРАБОТКА И РАЗВОЈ – ОСНОВА ЗА ПОДОБРО 

КОРПОРАТИВНО УПРАВУВАЊЕ

Апстракт: Современите економски и правни истражувања покажаа дека 
водењето и управувањето на друштвата во денешното општество е жив процес 
кој бара континуирано подобрување и внимателност на сопствениците и 
менаџментот за да може друштвата да ги задоволат потребите на променливите 
и нестабилните пазари. Покрај задолжителната законска и деловна легислатива, 
се наметнa потреба од рамка за деловно однесување со цел подобрување 
на корпоративното управување и бизнисот на друштвата. Во овој контекст, 
дефинирани се Принципите за корпоративно управување на ОЕЦД, кои се предмет 
на анализа во овој труд. Со оглед на тоа дека друштвата меѓусебно се разликуваат 
по повеќе критериуми, во трудот се даваат генерални насоки и заклучоци за 
начинот на којшто друштвата треба да ги имплементираат принципите, затоа 
што тие се основа за креирање подобар, постабилен и поефикасен систем на 
корпоративно управување.

Клучни зборови: друштва, ОЕЦД, принципи, корпоративно управување

PRINCIPLES OF THE ORGANISATION FOR ECONOMIC 
CO-OPERATION AND DEVELOPMENT - A BASIS FOR 

BETTER CORPORATE GOVERNANCE

Abstract: Modern economic and law researches have indicated that the 
leadership and management of companies in today›s society, is a living process that 
requires constant specialization and vigilance of owners and management, so that 
companies would be able to satisfy the needs of a changing and unstable market. 
Except mandatory legal and business legislation, a need for a framework of behaviors, 
in order to improve the corporate governance and operation of companies, has 
appeared. In that light, OECD Principles of Corporate Governance are defined and 
this paper analyzes them. Taking in considerations the fact that companies mutually 
distinguish on several criteria, this paper gives general guidelines and conclusions of 
the manner on implementation of the principles by the companies. Principles are bases 
for creating a better, more stable and more efficient system of corporate governance.

Keywords: companies, OECD, principles, corporate governance, etc.

Капацитетот за развој на ефикасен модел на корпоративно управување е 
основен услов за развој на напреден правен и економски систем, кој е во состојба 
да генерира на микро ниво - транспарентно друштво коешто ефикасно создава 
долгорочна вредност, а на макро ниво - правна и економска сигурност на една 
земја. Како последица на тоа, меѓународните организации посветуваат внимание 
на дефинирање и примена на принципи за корпоративно управување, особено 
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преку нивно промовирање во земјите коишто се вклучени во меѓународната 
конкуренција.

 Степенот до кој друштвата се придржуваат кон принципите на добро 
корпоративно управување е се позначаен фактор за донесување одлуки 
за инвестирање. Затоа од особена важност е односот помеѓу праксата на 
корпоративното управување односно воедначеното применување на принципите 
и се поголемиот интернационален карактер на инвестицијата. Меѓународните 
текови на капитал им овозможуваат на друштвата пристап на финансирање 
од многу поголем број на инвеститори. Доколку земјите сакаат целосно да го 
искористат глобалниот пазар на капитал и ако сакаат да привлечат долгорочен 
„стрплив“ капитал, уредувањето на корпоративното управување треба да биде 
уверливо, добро разбирливо во другите земји и мора да ги почитува меѓународно 
признатите принципи. Дури и ако друштвото првенствено не се потпира врз 
странски извори на капитал, почитувањето на правилата за добро корпоративно 
управување ќе помогне за зголемување на довербата на домашните инвеститори, 
ќе ги намали трошоците на капитал, ќе го подржи функционирањето на 
финансискиот пазар и на крај ќе доведе до постабилни извори на финансирање.

Не постои единствен модел на добро корпоративно управување. Но, во 
услови на глобализација од големо значење е стандардизација на однесувањето 
на друштвата на пазарот. Принципите за корпоративно управување на 
Организацијата за економска соработка и развој (ОЕЦД) претставуваат пристап 
кон таква стандардизација, кој, покрај од земјите членки, почнува да се применува 
и од останатите земји во светот.

Принципите за корпоративно управување на ОЕЦД, се одобрени од страна 
на министрите на земјите - членки на оваа организација во 1999 година и од 
тогаш претставуваат правен стандард за креаторите на политики, инвеститорите, 
друштвата и другите заинтересирани страни ширум светот. Воедно, принципите се 
основа за голема и разновидна соработка помеѓу земјите - членки на ОЕЦД и оние 
кои не се членки. Тие се основен елемент во делот за почитување на стандардите 
и прописите поврзани со корпоративното управување од Извештајот на Светска 
банка (ROSC).  

Со цел да биде во чекор со условите на пазарот коишто постојано и брзо 
се менуваат, ОЕЦД го следи развојот на корпоративното управување, ги воочува 
трендовите и пронаоѓа решенија за новите предизвици. Така, во 2004 година, овие 
принципи за прв пат се ревидирани, со цел да се земат предвид новите искуства, 
случувања и предвизвици поврзани во корпоративното управување на земјите 
коишто ги применуваат овие принципи. При нивно ревидирање, ОЕЦД се води од 
заложбите за зацврстување на стуктурата на корпоративно управување ширум 
светот.

Воден од споменатите заложби, Советот на ОЕЦД на 8 јули 2015 година 
ги усвоил новите (ревидирани) Принципи за корпоративно управување. На 5 
септември 2015 година, како дел од континуираните напори за промовирање 
на довербата на пазарот и бизнис интегритетот, министрите за финансии на Г-20 
го поддржаа новиот сет на принципи за корпоративното управување на ОЕЦД.  
Ажурираните принципи за корпоративно управување на ОЕЦД даваат навремен 
и конкретен придонес кон приоритетот на Г-20 во 2015 година - поддршка 
на инвестициите како моќен двигател на растот. Тие принципи, се исто така и 
за инклузивност. Денес, милиони домаќинства во светот имаат свои заштеди 
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во пазарот на акции, директно или индиректно. Јавно котираните друштва 
обезбедуваат повеќе од двеста милиони работни места.  Принципите, исто така, 
се однесуваат на правата на заинтересираните страни и нивната способност да 
учествуваат во креирање на корпоративното богатство.

Принципите се инструмент на „мекото право“ (soft law) коишто содржат 
незадолжителни норми и добри обичаи, како и упатство за нивна примена и 
можат да се прилагодат на специфични услови на одредени земји и региони. 
Организацијата за економска соработка и развој континуирано нуди форум за 
дијалог и размена на искуства помеѓу земјите членки и земјите кои не се членки. 
Нејзините принципи создаваат „култура на добро управување“.   

Принципите се незадолжителни и нивна цел не е цел да даваат детални 
упатства за националното законодавство. Со нив, пред сé се прави обид да се 
идентификуваат целите и да се предложат средства за нивно остварување. Целта 
на овие принципи е да служат како референтна точка (споредбена точка) којашто 
дава флексибилност во креирањето на сопствена рамка на корпоративно 
управување. Воедно, целта на овие принципи е да бидат концизни (прецизни), 
разбирливи и достапни на меѓународно ниво. Нив, можат да ги користат органите 
(законодавните и регулаторните органи) коишто прават преиспитување и 
развивање на законската и регулаторната рамка за корпоративно управување 
којашто треба да ги одразува и нивните сопствени и специфични економски, 
општествени, правни и културни околности, како и учесниците на пазарот при 
развивање на сопствена пракса. Така, ОЕЦД јасно нагласува дека нејзините 
принципи не треба да се сметаат како замена на иницијативите и активностите на 
законодавците, органите и приватниот сектор за креирање „најдобри пракси“ во 
корпоративното управување. 

Принципите се фокусирани како на финансиските така и на нефинансиските 
друштва чиишто акции котираат на берза. Меѓутоа, до степен кој се смета 
за применлив, тие може да бидат корисно средство коешто ќе го подобри 
корпоративното управување и на друштва чии акции не котираат на берза, на 
пример, акционерско друштво во приватна или државна сопственост. Во однос 
на примената, некои од принципите можат да бидат посоодветни за големи 
отколку за мали друштва, но органите можеби ќе сакаат да ја подигнат свеста 
за корпоративно управување на сите друштва, вклучително и малите друштва и 
друштвата чии акции не котираат на берза.

Принципите немаат намера да наштетат или да влијаат на промена на 
бизнис одлуките на индивидуалните учесници на пазарот, членовите на одборот 
и претставниците на друштвото. Она што е добро и применливо за едно друштво 
или за една група на инвеститори, не мора да биде општо применливо за сите 
друштва или за системската економија.

По својата природа, принципите се еволутивни и секогаш треба да се 
разгледуваат во контекст на значителните промени на околностите. За да останат 
конкурентни во светот кој постојано се менува, друштвата мора да воведуваат 
новини во праксата на корпоративното управување и да ја прилагодат така што 
ќе ги задоволи новите барања и ќе ги искористи новите можности. Така, органите 
(креатори на политика) имаат голема одговорност за обликување на делотворна 
регулаторна рамка која дава доволно флексибилност за да се овозможи ефикасно 
функционирање на пазарот и да се одговори на новите очекувања на акционерите 
и другите заинтересирани страни. Од органите (креаторите на политика) и 
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учесниците на пазарот зависи одлуката за начинот на применување на овие 
принципи при изработката на национална рамка за корпоративно управување, 
земајќи ги предвид трошоците и придобивките од регулирањето. 

Улогата и значењето на овие принципи е повеќестрано. Она што е значајно 
е дека Принципите се докажана референтна точка и ефикасна алатка за 
имплементација на правилата за корпоративно управување, и тоа:

 » Форумот за финансиска стабилност (Financial Stability Board’s - FSB) ги 
има усвоено овие принципи како еден од дванаесетте клучни стандарди 
за креирање на стабилен финансиски систем, коишто се користат од 
Форумот, Г-20 и земјите членки на ОЕЦД.

 » Тие, исто така се користени од групацијата на Светска банка, во повеќе 
од 60 прегледи на земјите во светот.

 » Тие служат како основа за Принципите за корпоративно управување на 
банките коишто ги носи Базелскиот комитет за банкарска супервизија, 
Принципите на ОЕЦД за управување на осигурителните и пензиските 
фондови и се основа за реформи во многу земји.

За разлика од Принципите за корпоративно управување од 2004 година, 
ревидираните принципи за корпоративно управување од 2015 година, 
обезбедуваат многу повеќе препораки за: националните креатори на политиката 
за акционерски права, наградувањето на извршните директори, обелоденувањето 
на податоци, транспарентност, однесувањето на институционални инвеститори 
и за начинот на којшто берзите треба да функционираат. Главните четири 
карактеристики на Принципите на ОЕЦД се: правичност, транспарентност, 
отчетност и одговорност. Новите принципи даваат насоки преку препораки 
и објаснувања во шест клучни области на корпоративното управување: 1) 
Обезбедување на основи за ефикасна рамка на корпоративно управување; 2) 
Права и еднаков третман на акционерите и клучни функции на сопственоста; 
3) Институционални инвеститори, берзи и други посредници; 4) Улогата на 
заинтересираните страни (stakeholders) во корпоративното управување; 5) 
Обелоденување и транспарентност; и 6) Одговорности на одборот.

Заклучокот е дека новите принципи за корпоративно управување на 
ОЕЦД имаат за цел да им помогнат на креаторите на политиката во проценката 
и подобрувањето на правната, регулаторната и институционалната рамка 
на корпоративното управување за да се поддржи економската ефикасност, 
одржливиот раст и финансиската стабилност. Ова првенствено се постигнува со 
давање соодветна мотивација на акционерите, членовите на одборите, како и 
финансиските посредници и давателите на услуги да ја извршат својата улога во 
рамките на системот на одлучување и проверки. Според новите принципи, доброто 
корпоративно управување се гледа како суштински елемент за промовирање на 
капитален пазар заснован на финансирање и слободно (отворено) инвестирање. 
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ЛИБЕРАЛНА ДЕМОКРАТИЈА И МЕДИУМСКИ 
ТЕРОРИЗАМ

Апстракт: Сведоци сме на извонредно брзи промени во севкупната 
човекова историја, и создавање на потполно нови односи, и нови универзални 
вредности во модерниот свет на кој му припаѓаме. Како човек од телевизијата, кој 
активно минал 40 години во Документарната програма на националниот сервис 
МТВ (1974-2014), си земав задача да осветлам некој активности од новинарската 
професија. 

Значи, сопственоста на медиумските корпорации е еден од најбитните и 
можеби фундаментални елементи за да се разбере природата и функционирањето 
на медиумите во едно модерно општество. Обликот (видот) на сопственоста (било 
тоа дали е јавен или приватен медиум, голем или мал-регионален или локален), ги 
одредува приориетите на медиумот давајки целосна визура на неговата содржина 
и активност. 

Кај нас, може да речам дека законските прописи помалку, а повеке политиката, 
ја обезбедуваат медиумската слика, во однос на сите општествени движења иако 
според зацртаните меѓународни конвенции, јавната сопственост на медиумите 
базирана е на етиката на служење на јавните интереси. Целите и начинот на 
дејствување на јавниот сервис се пропишани со закон, така што во основа 
неговата суштинска поставеност е онаа која говори дека истиот треба да пружа 
информации, забава и едукација, преку бројни идеи и слики, карактеристични за 
политичкиот, културниот, социјалниот и индивидуалниот идентитет на публиката 
на одреден локалитет, регион или држава. Но, дали тоа се почитува?

Клучни зборови: масовни медиуми

LIBERAL DEMOCRACY AND MEDIA TERRORISM

Abstract: We are witnessing remarkably fast changes in the overall human 
history, and creating of completely new relationships and new universal values in the 
modern world in which we are part of. As a person from the television media, who 
actively spent 40 years in the Documentary sector at the National Service MTV (1974-
2014) I undertook a task to highlight some of the activities of the profession journalist.

So, the ownership of the media corporations is one of the most important and 
perhaps the fundamental elements to understand the nature and functioning of the 
media of one modern society. The shape (type) of ownership (whether public of private 
media, small or big, regional or local) determines the priorities of the media giving a 
full view of its content and activity.

In our country, I can freely say that it is the politics and less the legal regulations 
that provide the media picture, in relation to all social movements, although according 
to the stipulated international conventions the public ownership of the media is 
based on ethics and serving the public interest. The goals and manner of acting of 
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the public service is prescribed by law, so basically its essential position is the one 
that says that the same should provide information, entertainment and education, 
through numerous ideas and pictures, characteristic for the political, cultural, social 
and individual identity of the audience in specific region, state. But is that truly so?

Keywords: mass media, media education, liberal democracy, media education, 
television

Факт е дека живееме во време кога медиумите имаат извонредно силно 
влијание врз нашиот севкупен живот и однесување, врз самите општествени 
процеси и движења. Пред извесно време во весникот Вечер1 прочитав како 
владата на САД во наредниот период ке одвои од својот буџет 23 милиони долари 
за медиумска војна против Русија a за Балканот 7 милиони долари. Ова, на некој 
начин докажува, дека медиумите и политиката одат заедно-рака под рака.

Политиката, во основа е една општествена, социјална игра, која има за цел 
на човекот на му наметне одредено мислење, и притоа да реализира  одредени 
интереси на елитата што е на власт. Тоа е така секаде во светот, па и овде кај нас 
на Балканот, а секако и во Македонија како дел од овој, со векови, преку војни 
докажуван и делен - крвав балкански простор. Живееме во свет во кој медиумите, 
што низ своите пишани и електронски презентации и видувања,2 сакаме ние или 
не, ни го креираат нашиот поглед на светот и околината, и ни даваат целосна 
психолошка ориентација за одредени општествени теченија.

 Целта на овој напис е еден обид да се демонстираат,  се разбира  покрај 
бројните позитивни работи, исклучиво негативните страни на медиумите, кој се 
во функција на оние, кој сакаат целосно да загосподарат со светот, со тоа што нас 
ке не потчинат, и ке не направат послушни јагниња, или посликовито кажано, ке 
не претворат  во медиски робови, со испрани мозоци, кој треба само да слушаат, 
да немат свое мислење, и така, едноставно, да вегетираат од оние информации 
што тие „некој“ ке ни ги пласираат.

       Верувам, честопати сте се запрашале (гледајки одредени емисии или 
одредени информаци  на телевизијата, или друг медиум), дали информациите што 
ви ги пласираат, а ние пасивно ги примаме, се навистина веродостојни, реални, ја 
отсликуваат вистината, или пак се фризирани, подложни на одредени политички 
или економски манипулации-спинувани, а ние, едноставно, не сме свесни, или 
пак не обрнуваме доволно внимание за да ја сватиме вистината. 

Ова е обид низ повеке примери да се отслика погрешната и антихумана 
политика на одредени, големи  светски сили, која преку медиумите има влијание 
во сеопштото креирање на се она што го гледаме, и едноставно, истата ни се 
наметнува, и ни ги пере мозоците, поготово во отсуство на една посериозна или 
барем елементарна медиска култура.3

Верувајте, дека ставени сме во една позиција кога ништо веке не зависи 
од нас. Едноставно, ние сме не само подржувачи, туку би рекол заробеници на 
медиумите, на тој „медиски тероризам“ кој секојдневно не притиска. Денес, имам 
чувство, дека  се е медијализирано, нема, ама никаков слободен простор за 
сопствено мислење. Ова е време каде што медиумите самите себеси се изместија 
од својата првобитна оска на движење, и од онаа примарна нивна позиција и 
функција на информатори, забавувачи и едукатори, се претворија и отидоа во 
1 в. Вечер,март месец 2015 год.(не се сеќавам точно на датумот).
2 Особено ова се однесува на електронските медии (телевизијата и интернет комуникациите).
3 Во Македонија сеуште  медиското образование е во зародиш.
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сосема друга крајност, да станат  узурпатори и  манипулатори. Се почесто не лажат, 
се служат со разни превари, интриги, спинови, и ни го свртуваат вниманието на 
сосема друга, погрешна страна,  а ние сепак им веруваме.  

Првото нешто за кое сакам да искажам свое мислење е свртувањето на 
вниманаието на публиката, од страна на медиумот, на одреден проблем кој во 
суштина не е ни толку битен, а му се дава медиумско значење. Секогаш имајте во 
предвид, дека медиумот ја злоупотребува својата моќ, претварајки се во алатка, и 
едноставно, тој е некој вид предходница на политичката пропагандна машинерија 
и стратегија најчесто на владателската олигархија за остварување на одредени 
цели. На тој начин, тие глобални алтернативни медиумии, полека, но, сигорно 
ја добиваат информативната војна која се води со народот. Интересно е, да се 
обидеме, да го анализираме тоа, поточно, да видиме како медиски се обработува 
одредена задача? Значи, најнапред, смислено, според некое однапред напишано, 
со одредена тенденција сценарио, медиумите намерно заземаат една стратегија, 
за да можат да се насочат кон една приказна која ке биде интересна за публиката и 
ке им  го привлече вниманието. Прв пример: На 8 август минатата година, во Скопје 
се одигра можеби еден од најинтересните фудбалки натпревари на годината, за 
купот на шампионите, помеѓу Реал-Мадрид и Манчестер Јунајтед. Значи, сите 
медиуми, скоро еден месец, сите главни, ударни вести, во сите аудиовизуелни 
гласила ги започнуваа со големиот спектакл, перманентно зборувајки како тоа 
ке биде неверојатен настан, ке го следи целиот свет, па дали сме и колку ние 
подготвени за тој настан, па како ке се покажеме како домакини, каде ке спијат 
тие големи фудбалски ѕвезди и слично. Значи, вниманието, скоро на целата 
македонска медиумска публика беше сконцентрирана на овој настан, а, токму во 
исто време пламнаа 15-тина големи пожари што ја опожарија Македонија, во која 
се изгореа  стотици хектари шума. Исто така,  набрзина, скоро незабележително, 
без никакви реакции од народот, од страна на Владата е донесен, Предлог-
законот за јазиците, кој ке биде применуван, наводно, само во средините каде 
што има 20% Албанска популација, и секој оној што не го знае тој „странски“ јазик 
ке плати глоба од 5 просечни плати а институцијата 5000 евра. Во исто време, 
без големи медиумски помпи, без некое поголемо објаснување на народот, се 
потпиша (за Македонија од многу историчари посочен како негативен) „Договор 
за добрососедство меѓу Бугарија и Македонија“. Без никакво знаење и прашање 
на народот, Владата донесе одлука да се приберат избеглиците од земјите кој беа 
зафатени од „Арапската пролет“ и за истите да се градат живеалишта.4

По се изгледа дека  ова е само почеток на доселување на мигранти во 
Македонија, а според некој показатели треба трајно да се населат во Македонија 
околу 200.000 луге од арапските земји.5 Со овој потез на владата, најдиректно се 
влијае на промена на демографската слика на државата, како и верска и културна 
трансформација. Понатаму, пред самиот натпревар се испланира заедничката 
воена вежба на здружените сили на НАТО во Криволак. Дури, таа моќна сила 
(вооружени до заби со ранци, шлемови, накитени војници со камери, наочари 
и слично), и техничките орадија (средства за окупирање на туги територии и 
убивање на недолжно население) својата  уништувачка, рушителна воена опрема, 
ја демонтрираше јавно пред граѓаните во неколку градови низ Македонија, 
покажувајки ја својата моќ и сила за окупација и техничките капацитети. Која 

4 Планирани избеглици-азиланти 20.000 илјади.
5 Информацијата не е во целост проверена.
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беше пораката проценете самите. Вежбата заврши а за странската војска 
понатаму ништо не се слушна. Дали остана во Криволак, дали се повлече онаму 
од каде што дојде, нема информација. Кој заклучок може од сето ова да го 
извлечеме? Значи, фудбалот е онаа значајна работа, а овие неколку нешта кој 
се од стратешка важност за Македонија, кој ке имаат далекусежни негативни 
последици, и едноставно водат во дезинтегрирање на Македонија како држава, 
не се важни, и се ставаат на маргините. Е сега да видиме која методологија ја 
применуваат медиумите за да создадат заблуда. Во случајов (беа подметнати, 
наместо факти и објективни информации за се она што се случува, без да се 
појасни каков е интересот на државата и што може да се очекува, и каде води  
сето тоа), медиумите преку веке инструираните новинари прават разни кратки 
новинарски приказни за тие„неважни работи,“односно, се прави една рокада, 
„битното е небитно а небитното битно“Што би рекле латињаните „Nugis addere 
pondus“6 Тука, режимските новинари и уредниците кој ги надгледуваат вестите 
ја играат скоро истата улога како и сценаристите при правење на филм. Зошто 
е тоа така? Нивната моќ произлегува од фактите дека публиката, јаваноста, 
она што ке го види на телевизијата, ке го слушне на радиото, ке го прочита по 
весниците, особено на ТВ вестите, го зема здраво за готово, како реална вистина. 
Но, вистината, за жал е сосема подруга-затскриена. Ова се случува насекаде во 
светот а  особено е присутно во западните „либерални демократии“, предводени 
од нивните медиумски перјаници СиЕнЕн, БиБиСи и други информативни агенции, 
кога воените напади и гинењето на бројни цивилни жртви ги прогласуваат како 
хуманитарна акција. Но, за секој медиски описменет човек веднаш му станува 
јасно дека  новинарите и уредниците кој што делуваат во пропагандната 
информативната заедница, особено во САД се гласници на моќ, не реални 
известувачи. Нивната главна задача е повторувањето на владините  приказни и 
манипулации базирани на бројни тајни известувачки служби. 

 Воената пропаганда, покрај онаа што досега ја раслојувавме, водена од 
разни цивилни организации, не е ништо ново во светот на војувањето. Постои 
денес една разлика во тоа што новите модерни електронски медиуми ја доведоа 
оваа уметност  до врвот, произведувајки и пласирајки лажни вести. Како пример 
можеме да ги посочиме случувањата во Сирија којшто сеуште се актуелни. 
Сигорно се сеќавате на извештаите на новинарите од CиЕнЕн, Al Jazeere i BBC, кога 
не информираа за лажните масакри направени од страна на сириската влада, 
и кога најдирекно го напаѓаа Асад, со цел да создадат омраза кај народот кон 
режимот и кон него лично како председател. Ние, едноставно, не сме во можност 
да направиме реална проценка колку луге навистина настрадаа во воените 
судири во Сирија, бидејки медиумите со една рутина, и по се изгледа во меѓусобна 
координираност измислуваа бројки кој перманентно ги повторуваа, се додека 
не станат реални-како факти. Секако, познато е дека пет пати кажаната лага на 
телевизија, едноставно станува вистина (во неможност да ја поровериш). Сеуште,  
и денес, западните медиуми создаваат розова слика за „напатените бунтовници“ 
кој не се ништо друго туку поголемиот дел се странски платеници којшто НАТО 
и САД ги снабдуваат со оружје. Ако се оттргнеме од медиумите, уште веднаш ке 
забележиме дека револуцијата во Сирија е фингирана, војна се води иста онаква 
како онаа во Либија-за ресурсите, со една разлика дека народот во Сирија е 
повеке политички свесен и не наседнува на приказната  „Арапска пролет“. Така 

6 Да им се придава важност на ситниците.
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се водат игрите од западот, со целосна медиска инвовираност на етаблираните 
светски информативни, претежно  елекетронски гласила, без да се согледаат 
страдањата на народот „Culicem non curat elephantus“7

Со оглед на фактот дека медиумската свера воглавно е во корелација со 
политиката од која не може по никоја цена да се откачи, најнормално стана, иако 
е несодветно и абнормално, фактите кој не содејствуваат со оние на политичката 
елита која е на власт, едноставно, или се анулираат или фризираат или не се 
објавуваат. Што се случува?  Јавно, на собири, во помали општествесни средини, 
и секаде онаму каде што има можности, оние којшто имаат подруги гледања од 
оние што се пласирани како „реалност“ по медиите, едноставно се ставени во 
ситуација да им се потсмеваат, да ги омаловажуват, дека ништо не знаат, ништо не 
разбираат и слично. Уште фали да ги направат дека се нездрави (ненормални), па  
ги оптужуваат дека се параноични, дека ја прифаќаат теоријата на заговор, а во 
поново време дека го помагаат тероризмот.8 Ете, тоа се прави со цел да се сокрие 
вистината за одреден настан или личност. Но, сите тие кој што тоа го применуваат, 
според мене се во некоја несвесна интелетуална заблуда и небулозна фаза, 
бидејки  треба да се знае дека сето тоа нема да има долг живот, со оглед на тоа 
дека од некаде ке се појави некој независен аналитичар и ке ја каже вистината. 
Таков еден настан се случи на 3 март оваа година во Хотелот Континентал кога 
имаше отворена дебата и предавање од страна на видните советски аналитичари 
и професори „Панел-дискусија со професорите Александар Дугин и проф Леонид 
Савин“ каде што се појаснија многу небулози околу таа ЕУ и НАТО алијансата. Затоа, 
станува се потешко некого да исмееш, особено оние извонредно надарени и 
талентирани етични новинари или аналитичари кој многу подлабоко навлегуваат 
во супштината на проблемот, апсолвирајки го од повеке аспетки, и не ке може така 
лесно да ги ставиш и да ги класифицираш во групата на  теоретичари на некоја 
завера, бидејки интернетот со неговата москавична брзина на пренесување на 
информации, на секој оној што е малку медиски писмен му ги отвара очите, за 
да може да се информаира од повеке извори. Сега и овде се прават одредени 
обиди. Имено, веке се работи на тоа да се внесе некој вид на компјутерска, 
односно интернет цензура, но, историјата ке си го каже своето, бидејки техниката 
со неверојатна брзина напредува, и човек, едноставно не знае утре што се 
ке се понуди на интернет, а уште повеке ке се направат забуни ако личноста 
нема медиска наобразба, да знае да го чита јазикот, изразот и модалитетите на 
комуницирање на одредениот медиум. 

За жал денес од било гога сме поблиску до трета светска војна. Она што 
го читаме секојдневно, што го гледаме по телевизијата укажува дека нешто 
страшно се спрема а ние не сме свесни за тоа. Опасни се заканите од Америка до 
Северна Кореа и  заканувачките одговори од Северна Кореја до САД.  Во Европа 
се трупа оружје на границите со Рисија. Сето тоа укажува дека светот оди кон 
својот крај, барајки што подлабок амбис. Владимир Путин одамна опоменува 
дека севернокорејската нуклеарна криза намерно се оркестрира како настан 
под лажно знаме од страната на елитата на Новиот светски поредок, со цел да 
се започне голем глобален судир кој набрзо ке ескалира во Трета светска војна 
а крајот би бил формирање на една светска влада. „Ким вели дека ке лансира 
ракети во близина на Гуама (американска територија на Пацификот), истакнал 

7 Слонот не обраќа внимание на комарецот.
8 Ова особено се применува во САД.
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Путин во јавниот настап во Сочи„ но морате да размислите зашто тој тоа би го 
рекол, и дали наваистина тоа го рекол, или пак тоа се користи како средство на 
глобалистите“9 Корпоративните медиуми начело со Washington post почнава да 
го потикнуваат твдењето дека „Северна Кореја поседува минијатурно нуклеарно 
оружје, односно нуклеарна боева глава која може да се смести во ракетите, а со 
тоа надминувајки го прагот да станат полноправна нуклеарна сила, заклучиле 
американските абавештајци во поверлива процена“.10 Но, според зборовите на 
Путин, приказната што ја тераат мејнстрим медиумите е измислена со цел да ја 
убеди јавноста дека оваа нација претставува глобална опасност. Како што вели 
Путин„Тие знаат дека лесно можат да ги испровоцираат Севернокорејците и тие ке 
реагираат. Но приказната дека тие се закана е лажна.Тие немаат нуклеарни бомби. 
Тие немаат банки кој се под контрола на Запад. Тие не зависат од американскиот 
долар. Тоа што тие го имаат е замја богата со неискористени ретки минерали“.11 
Но, сето ова го видовме и предходно кога истите луге зборуваа за оружје за 
масовно уништување во Ирак. Посочувајки дека само во рок од 45 минути можат 
да погодат било кој град во Европа. Но,после војната во Ирак, по незавиосното 
меѓународно истражување, не пронајдовме ништо. Кабала12 сакаше само војна.“13

 Сепак, како и да зборуваме, од кој аспект да гледаме и анализираме, 
гледачот, особено абонентот на телевизиски медиуми е едноставно магепсан со 
одредени митови и ритуали кој намерно се пласираат на телевизијата.  Еве пак ке 
се навратиме и ке го земем примерот за 11 септември 2001, односно нападот и 
рушењето на трите кули во Њујорк. Тој пример недвојбено покажува дека лугето 
мислат  митски а не рационално. Сите застанаа на гледиште дека она што го рече 
владата на САД и самиот предсетаел Џорч Буш дека зад овој гнасен чин стои 
терористичката организација АЛ Каеда на чело со Бин Ладен, стана правило, тоа 
е она правото, нема ти како личност што да размислуваш понатаму. Не треба да 
даваш свои анализи, погледи, детерминанти кој даваат сомеш и слично. 

Ова е класичен примар што треба да се изучува во сите школи кој се 
базирани на комуникологија за тао како тоталитарните држави, високоразвиени 
и техничко-трехнолошки понапредни од многу други, со огромни медиумски 
ресурси, многу едноставно тоа го прават, односно им кажуваат и убедуваат лугето 
што да мислат. Велам,  и пак ке пофторам, проблемите доаѓаат со текот на времето 
кога се јавуваат многубројни конкурентски стории базирани на цврсти научни 
факти, за разлика од она пропаганда што се пласира за вистинита.

 Треба на сите да ни е јасно дека една континуирана медиска кампања, со 
цел перење на мозокот на јавноста, во комбинација  со трауматичниот настан 
може многу ефектно да го држи народот во една шарена лага на  подолго време. 
Само еден пример во Македонија ке посочам. Пред да дојде оваа власт да ја 
води Македонија, излегуваа, Заев, Шекеринска и другите партиски мегафони и 
пропагатори со разноразни бројки што актуелната власт на Груевски ги калкулирала  
на изборите и направила еден голем изборен фалсикат. Се споменуваа, те 200.000,  
та дури Шекеринска ги изброила 500.ооо а сега останаа само на 5000. Прашање. 

9 ПУТИН ИЗАЗВАО УЖАС У НСП: Не нападају они С. Kореју због нуклеарки него због онога што нико нема, због 
ретких …16 / 08 / 2017, Интернет портал Webtribune.rs
10 Ibid
11 Ibid
12 Кога ја споменува Путин „Кабалата“ тој мисли на меѓунариодниот банкарски синдикат под водство на 
семсјтвото Родшилд и нивните планаопви за создавање една светска влада.
13 ПУТИН ИЗАЗВАО УЖАС У НСП: Не нападају они С. Kореју због нуклеарки него због онога што нико нема, 
због ретких …16 / 08 / 2017, Интернет портал Webtribune.rs
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Кој лаже, зошто и како да му веруваш сега кога тој исти ја води државата, не 
знаејки кој пат да го фати, или пак сосема смислено разнебитувајки ја? Значи, ако 
анализираме што точно се наоѓа позади тој,  да го наречам јавен ритуал со кој 
манипулираат одредени личности или настани, и масите, заклучуваме дека тие 
најдиректно ги насочуваат лугето кон масовни радикални протести, кој во друга, 
нормална прилика нема да ги прифатат. Што се постигнува со тоа? Едноставно, 
тоа се прави за да се созададе една масовна паника и еден хаос, безредие, кај 
обичниот медиумски абонент, да се дојде до посакуваниот резултат промена 
на власта. Во САД, по 11 септември 2001 година, се воведе многу поголема 
контрола на државна власт врз обичните жителите на САД под паролата борба 
против терориозмот. Денес секој гераѓанин во САД е целосно под контрола на 
државата а истата има своја методологија за секоја непослушност граѓанинот да 
може да биде санкциониран и делегитимиран-ФЕМА логори.14 Тоа е на внатрешен 
план. На надворешен план, како официјална стратегија  на САД за борба против 
тероризмот си земаа за право да ја нападнат секоја суверена држава, без никакво 
образложение, се во името на заштита на човековите права и слободи или против 
глобалната закана за мирот во светот.

 Почитувани, имајате секогаш во предвид дека медиумите се извонредно 
опасна алатка, ако не се добро насочени кон демократските стандарди на 
граѓаните. Инаку, кога целата наша цивилизација, емотивно и интелектуалнио 
би се предала на некој одреден мит, верувајте, извонредно тешко, и многу 
сложено е, да не речам дури невозмжно, да се отргне од тој мит, од таа приказна, 
би ја нарекол софистицирано наметната длабоко-мозочно врежана слика, иако 
постојат мноштво спротивни елементи што ја докажуваат лагата.

ЗАКЛУЧОК
Она што се случи со зградите близначки на 11 септември 2001 година, е само 

едно од мноштвото уиграни сценарија од страна на воено-политичките и бизнис 
структури за отпочнување на една поголема акција за водење на војни на Блискиот 
исток, со цел да се зајакне и банковната моќ а и  американското стопанство кое 
од година во година оди се понадолу.15 Тоа е поентата, тоа е суштината, да се 
инсталира либералната демократија, каде што низ нејзините економски филтери 
ке минува освоената и економски потчинета  држава, а медиумите се само една 
обична искористена алатка на злото. Западот беше во можност политички, со 
години да води агресии и војни против бројни невини земји на Бликиоот исток, 
секојпат држејки се за митот 11 септември, како морално оправдување за бројните 
сторени злодела16 притоа убивајки стотици невини цивилни жртви.  

 Рефератов е само еден мал извадок од една многу поголема научна студија 
која е во подготовка а е базирани на стотици примери низ целиот свет, кој точно 
ја детерминираат улогата на медиумите во современиот електронски, дигитален 
свет.

14 Види на Youtube FEMA
15 САД има низ светот 725 воени бази кој треба да се одржуваат. Тоа чини милијарди долари.
16 Забелешка на авторот.
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УПРАВУВАЊЕ СО ЈАВНИОТ ДОЛГ ВО РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА

Апстракт: Во теоријата за управување со јавен долг постојат повеќе 
принципи за управување со јавниот долг на една држава. Кој пристап ќе биде 
избран како најсоодветен во оценувањето и управувањето со ризикот на долгот 
зависи од макроекономската ситуација во која се наоѓа државата, фискалната 
политика, големината, структурата на долгот и сл. Трендот за задолжување на 
нашата државата е одамна актуелен и доколку не се направи разумна стратегија 
за управување со јавниот долг, може да се доведе во прашање ликвидноста на 
државата. Во овој труд се прави анализа на мерките за спроведување на политиката 
за управување со јавниот долг, на постапката и критериуми за задолжување на 
носителите на јавниот долг, на целите на управувањето со јавниот долг. Исто така, 
разгледано е прашањето за мерките и активностите кои ги преземаат надлежните 
институции во Република Македонија при управувањето со јавниот долг. На крајот 
дадени се заклучоци за ризиците кои се идентификуваат при управувањето со 
јавниот долг.

 Клучни зборови: долг, јавен долг, управување, ризици, Република 
Македонија.

PUBLIC DEBT MENAGEMENT IN THE REPUBLIC
OF MACEDONIA

Abstract: In the public debt managing theory there are several  principles of 
managing the public debt of one state. Which principle will be considered the most 
appropriate in the estimating and the managing of the risk depends of the states` 
macroeconomic situation, fiscal policy, size, the structure of its debt etc. Our states` 
tendency to borrow money is well established, and, unless a reasonable strategy of 
public debt management is made, the liquidity of the state will be exposed to risk. This 
paper analysis of the measures for conducting a policy of public debt management, 
of the procedure, and the criteria regarding the issuer of the public debt, an analysis 
of the purpose and the management of the public debt. The issue of the measures 
and the activities taken by the competent institutions in the Republic of Macedonia 
regarding the public debt management, also is being considered. Finally, conclusions 
are drawn on the risks that are identified in the public debt management.

 Key words: debt, public debt, management, risks, Republic of Macedonia.

Република Македонија се движи со прогресивен тренд на задолжување 
од нејзиното осамостојување до денес, а како најважна причина е политичката 
нестабилност  во која се наоѓа државата подолг период наназад, како еден од 
клучните фактори кои придонесуваат да дојде до зголемување на нејзиниот 
надворешен и внатрешен долг. Дополнително влијание за зголемувањето на 
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јавниот долг имаат и идните движења на надворешната економија и политичките 
одлуки. Така, светската економска криза негативно влијаеше и врз Република 
Македонија, во насока на намалувањето на побарувачката на странските и 
домашните производи. 

Во целиот период државата наоѓа инструменти за управување и контрола 
на целокупниот јавен долг, па така од 2005 година со донесувањето на Законот 
за јавен долг започнаа да се уредуваат основните елементи за управувањето со 
јавниот долг, намените на државниот долг, постапката и начините на задолжување, 
постапката на издавање, сервисирањето и престанокот на државните гаранции, 
како и информирањето за промените на состојбата за јавниот долг, односно 
законодавството на започна РМ да се усогласува со стандардите на ММФ и со 
Директивите на ЕУ.

Во позитивното право на Република Македонија постои дистинкција помеѓу 
поимите државен и јавен долг. Па така, државниот долг е збир на финансиски 
обврски создадени со задолжување на државата, јавните установи основани 
од државата и општините, не вклучувајќи го долгот на јавните претпријатија и 
трговските друштва, кои се во целосна или доминантна сопственост на државата, 
општините и на Народната банка на Република Македонија.1 Државниот долг, 
согласно Законот за јавен долг, се создава и користи за финансирање на 
проекти и инвестиции, поддршка на платниот биланс на земјата, поддршка на 
девизните резерви и поттикнување на развојот на финансиските пазари во 
државата, финансирање на буџетскиот дефицит, привремено финансирање на 
ликвидноста поврзана со готовинските текови, рефинансирање на државниот 
долг и др. Јавниот долг, пак, претставува збир на државниот долг и долгот на 
јавните претпријатија основани од државата или од општините, општините во 
Градот Скопје и Градот Скопје, како и трговските друштва кои се во целосна или 
во доминантна сопственост на државата или на општините, општините во Градот 
Скопје и Градот Скопје, за кои државата има издадено државна гаранција.2

Како сегмент од управувањето со јавниот долг во законот се утврдени 
постапката и критериумите за задолжување на носителите на јавниот долг. 
Управувањето со јавниот долг претставува збир на мерки и активност кои 
Министерството за финансии ги презема во рамките на надлежностите 
определени со Законот за јавен долг или со друг закон. 

Улогата на Собранието на Република Македонија во управувањето со јавниот 
долг, се состои од тоа што, донесува стратегија за управување со јавниот долг 
за период од три години. Со стратегијата се утврдуваат оптималната структура 
на должничкото портфолио и нејзиното усогласување со макроекономската 
политика на државата, се усогласуваат трошоците на должничкото портфолио со 
трошоците утврдени во државниот буџет за секоја година поединечно, односно 
и дава рамка на Владата на Република Македонија, а пред сé, на Министерството 
за финансии за делување во насока на принудено управување со јавниот долг на 
државата на среден рок, односно во наредните три години. Цели на управувањето 
со јавниот долг се финансирање на потребите на државата со најнизок можен 
трошок, на среден и долг рок и со одржливо ниво на ризик, потоа идентификација, 
следење и управување со ризиците на кои подлежи портфолиото на јавниот долг, 
како и развој и одржување на ефикасен домашен финансиски пазар. Имено, 
1 Закон за јавен долг, Службен Весник на Република Македонија, 62/05, 137/06, 88/08, 35/11 и 139/14, член 2, 
став 1, точка 1.
2 Ibid, член 2 став 1, точка 2.
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портфолиото на јавниот долг претставува најголемо портфолио на државата, а 
врз кое влијаат финансиски ризици, што доведуваат до голема нестабилност и 
криза од финансиски аспект. Политиката за управување со јавен долг вклучува 
утврдување на висината на износот (лимитот) на јавниот долг на среден рок, 
максималниот износ на ново задолжување во првата година за која се однесува 
фискалната стратегија и максималниот износ на ново издадени државни гаранции 
во првата година за која се однесува истата.3 Лимитот на јавниот долг согласно 
Законот за јавен долг се утврдува врз основа на односот на јавниот долг и бруто 
домашниот производ.  

Мерките за спроведување на управувањето со јавниот долг се определени 
во Стратегијата за управување со јавен долг. Една од нив е развој на пазарот 
на државни хартии од вредност, со која почнувајќи од јуни 2009 година, 
Министерството за финансии воведе државни хартии од вредност со девизна 
клаузула. Друга мерка определена во Стратегијата за управување со јавен долг 
(2010-2012) е Развој на функцијата за управување со готовината. Со оваа мерка 
е предвидено Министерството за финансии, во текот на 2010 година да преземе 
повеќе активности за развој на управувањето со готовина (cash management), со 
цел подобро управување со единствената трезорска сметка.4 Последна мерка 
која е предвидена со Стратегијата за управување со јавен долг (2017-2019) беше 
Развој на пазарот на државни хартии од вредност со која се предвидува да се 
продолжи со континуираното издавање на државните хартии од вредност на 
домашен пазар, со цел да се овозможи поефикасно финансирање на буџетските 
потреби на краток и на долг рок, намалување на трошоците за финансирање, како 
и поттикнување на натамошниот развој на финансиските пазари во Република 
Македонија.5

При управувањето со јавниот долг се идентификувани следните ризици: 
ризикот од рефинансирање, пазарниот ризик, во кој се вклучени ризикот од 
промена на каматните стапки и ризикот од промена на девизните курсеви, потоа 
ризик од намалување на ликвидноста, ризик поврзан со потенцијалните обврски, 
оперативен ризик и ризици во врска со обемот на јавниот долг. 

Ризик од рефинансирање постои кога постојниот долг треба да биде 
рефинансиран со издавање на нов, дополнителен долг, односно кога има за 
потреба отплатите на веќе постојниот долг да се покријат со ново задолжување. 
Овој ризик има влијание на можноста за побрза отплата на доспеаниот долг, од 
причина што нема да се акумулираат дополнителни средства за оваа намена. 
Со овој ризик се управува преку обезбедување на динамика на доспеани 
обврски и забрана за истовремено доспевање на повеќе износи. Изложеноста 
на портфолиото на јавниот долг од ризикот за рефинансирање се мери преку 
профилот на отплата на долгот и индикаторот кој го покажува просечното 
доспевање на долгот (Average Тime to Мaturity – ATM).6

Пазарниот ризик произлегува од изложеноста на финансиските обврски 
поврзани со долгот на промени на економските варијабли, особено промената 
на каматните стапки на домашниот и меѓународниот пазар на капитал и на 
3 Ibid, член 7, став 2 и 4.
4 Стратегија за управување со јавниот долг на Република Македонија за период од 2010 до 2012 година, 
Министерство за финансии на Република Македонија-Сектор за управување со јавен долг, Скопје, март 2010 
година, стр. 14.
5 Стратегија за управување со јавниот долг на Република Македонија за период од 2017 до 2019 година, 
Влада на Република Македонија, Скопје, октомври 2016 година, стр. 41.
6 Ibid, стр. 17
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движењето на девизниот курс. Од ова произлегува во пазарниот ризик да видат 
вклучени ризикот од промена на каматните стапки- кој произлегува од влијанието 
на промената на каматната стапка на пазарот врз портфолиото на долгот и ризикот 
од промена на девизните курсеви. Политиката на управување со јавниот долг на 
овие ризици може да влијае преку намалување на делот на долгот изразен со 
странска валута преку трансакции за предвремена отплата на делот од таквиот 
долг, рефинансирање на дел од доспеаниот надворешен долг со внатрешниот и 
продолжување на рокот на издадениот долг. 

Ризик од намалување на ликвидноста постои кога државата ќе се доведе 
во ситуација да не може да ги исполнува доспеаните обврски кон домашните и 
странски кредитори. При управувањето со овој ризик се обезбедува оптимален 
износ на ликвидни средства со цел да можат да се исплатат сите доспеани 
обврски. За управување со ликвидноста државата ги користи денарските и 
девизни резерви од Народната банка на Република Македонија, кои гарантираат 
сигурност во финансирањето на потребите на државата во финансиски кризи. 
Управувањето се состои од одржување на оптимално ниво на ликвидни средства 
преку подобрување на процесот на планирање и следење на реализација на 
државниот буџет, како и преку управување со вишокот на ликвидни средства.7

Гарантираниот јавен долг, кој претставува потенцијална обврска на 
државата, освен што влијае во зголемувањето на обемот на државниот долг, исто 
така претставува и ризик за зголемување на трошоците за сервисирање во случај 
на негово активирање, а со тоа може да доведе и до соочување со сериозни 
ликвидносни проблеми. Ова е всушност ризикот поврзан со потенцијалните 
обврски.  

Оперативниот ризик се однесува на човечките ресурси, организацијата на 
работа, систематизацијата на работните места, работните процеси, електронскиот 
софтвер кој се користи во Секторот за управување со јавен долг, а ги вклучува 
ризикот од порамнување и ризикот од грешки. Ризикот од порамнување се јавува 
доколку во процесирањето на податоците се користат бројни неавтоматизирани 
активности, додека ризикот од грешки често се однесува на начинот на поделба 
на извршувањето на трансакциите и функциите на порамнување низ одделенијата 
во состав на надлежната институција за управување со долгот. Во Република 
Македонија управувањето со јавниот долг се врши во рамките на Министерството 
за финансии, од страна на Секторот за управување со јавен долг информациски 
систем и со соодветна софтверска платформа, при што значително се намалува 
ризикот од човечки грешки. Овој сектор врши сеопфатна евиденција преку 
едноставен и брз пристап до податоците за јавниот долг со што се овозможува 
успешно управување со јавниот долг, без можност за грешки како и заштеда на 
време и човечки ресурси. 

При управувањето со јавниот долг постои опасност од ризик кој е поврзан со 
одржливоста на нивото, односно обемот на јавниот долг. Нивото на јавниот долг е 
одржливо доколку се овозможува навремено рефинансирање и редовна исплата 
на доспеаните обврски сметано на подолг рок. Главен фактор за одржливоста на 
ова ниво е економската стабилност на државата. Вообичаена применета мерка 
за нивото на долгот е неговата апсолутна вредност во однос на БДП. Меѓутоа, не 
секогаш одржливоста значи проектирање на урамнотежен буџет во секое време, 
но значи дека привремените негативни девијации од рамнотежното ниво, треба 

7 Ibidem.
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навремено да бидат коригирани со соодветен суфицит.8 Врз одржливоста на 
нивото на јавниот долг во однос на БДП влијание имаат стапката на невработеност 
и економски раст, домашната и надворешна политичка стабилност, стабилноста 
на банкарскиот систем, каматните стапки, достапноста на меѓународните 
финансиски институции и условите кои ги нудат тие како кредитори и сл. Ризикот 
од оджливост на нивото на јавниот долг правопропорционално зависи од нивото 
на развој и економската стабилност на државата. Па така, колку е пониско нивото 
на развој на државата, толку е повисок ризикот за стабилна одржливост на нивото 
на јавниот долг. 

Управувањето со јавниот долг во Република Македонија е во рацете на 
Секторот за управување со јавен долг кој е во склоп на Министерството за 
финансии, кој изготвува стратегија за управување со јавниот долг за период од три 
години која ја донесува Собранието на Република Македонија. Со управувањето 
со ризиците се овозможува утврдување на разликата на трошоците и ризикот 
на кој е изложено должничкото портфолио. За покривање на долгот се јавуваат 
реални финансиски трошоци и потенцијални трошоци кои би настанале како 
резултат на евентуална финансиска криза доколку владата не би можела да  ги 
исполни достасаните обврски кон долгот. Оваа проекција се прави врз основа на 
претпоставка на идните движења на каматни стапки и девизниот курс и потребата 
од идни задолжувања. Процената на ризиците најчесто се врши со примен на т.н. 
стрес тестови кои преставуваат алатка со којашто може да се оцени отпорноста 
на финансискиот систем, под претпоставка да се остварат некои непосакувани 
настани или сценарија. При оцена на пазарниот ризик, како ризични фактори 
се сметаат промените на пазарната цена на државните хартии од вредност, 
каматните стапки и девизните курсови. Како и да е, оваа проценка треба да 
овозможи проекција и пресметка на очекувани идни трошоци на државата за 
исполнување на достасаните обврски кон постоечкиот долг на среден и долг рок. 
Дали донесената стратегија за управување со долгот ќе биде прифатлива или не, ќе 
зависи од степенот на ризик кој го предвидела владата и во која мера е таа спремна 
да го прифати при управувањето со долгот. Ризикот од загуби и финансиски 
кризи во кои би западнала државата се зголемува правопропорционално со 
зголемувањето на јавниот долг. За намалување на ризикот, во стратегијата треба 
да бидат предвидени мерки со кои ќе се ограничи идното задолжување од страна 
на фискалната власт на државата.

8 Кире Наумов, Никола Поповски, Јавен долг: Состојба, предизвици и можни решенија, Фондација Фридрих 
Еберт, стр.7
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УБИСТВОТО НА ЕРАТОСТЕН
ИЛИ

ЗА ПРАВЕДНОТО УБИСТВО ВО ЗАКОНОТ НА ДРАКОНТ

Апстракт: Законот на Драконт за убиство, иако бил објавен околу 620 г. 
пр. н.е., тој бил консултиран и во класичниот период (480-323 г. пр. н.е.). Оваа 
истрајност покажува дека Законот бил многу детален. Новината воведена од 
Драконт во однос на убиството е создавање на концептот „убиство со умисла“ 
и „убиство без умисла“. Самата поделба во голема мера го ограничува процесот 
на барање одмазда, бидејќи јасно се предвидени казните за убиецот. Предмет 
на оваа статија е поимот за праведно убиство во Законот на Драконт (ἀποκτεῖναι 
δικαίως), кое по правило треба да припаѓа на категоријата убиство без умисла. 
Иако најважниот текст за Законот на Драконт се наоѓа на една оштетена стела од 
крајот на V век пр. н.е., која претставува копија на дел од неговото законодавство, 
анализата во оваа статија се темели главно на текст од говорникот Лисија „За 
убиството на Ератостен“, во кој се цитираат делови од Законот на Драконт за 
убиство.

Клучни зборови: Законот на Драконт за убиство, праведно убиство, Лисија, 
старогрчки закон, Lex Iulia de adulteriis coercendis.

THE MURDER OF ERATOSTHENES
OR

ON JUSTIFIED MURDER IN DRAKON’S LAW 

Abstract: Drakon›s homicide law was published ca. 620 BC, but survived into the 
Classical period. This perseverance indicates that the law was very thorough. The novelty 
introduced by Drakon was the concept of intentional and unintentional homicide. The 
distinction itself limited the process of seeking revenge by setting certain penalties 
on the killer. The subject of this paper is the concept of justified murder in Drakon›s 
law (ἀποκτεῖναι δικαίως), which as a rule should be committed without premeditation. 
Although the most important text for Drakon›s law is a broken stele which  contains 
a late fifth century copy of part of his legislation, the analysis in this paper is mainly 
based on a text from the logographer Lysias «On the murder of Eratosthenes», which 
provides citation on Drakon›s homicide law.

Keywords: Drakon›s homicide law, justified homicide, Lysias, Ancient Greek law, 
Lex Iulia de adulteriis coercendis.

1. Одредени видови престапи, кои во современите правни системи се 
предмет на кривичниот закон, во античките законици, почнувајќи од блиско-
источните, сè до римските правни кодекси, не биле земени под надлежност на 
државата. Станува збор за престапи како убиство, нанесување тешки телесни 
повреди, силување, кражба и прељуба. Имено, овие престапи не биле казнувани 
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од државата, туку оштетеното лице, или неговото семејство, се служеле со 
самопомош.1 Жртвата и нејзиното семејство имале двојно право: 1) да му се 
одмаздат на сторителот и/или на неговото семејство, или 2) да прифатат откуп.2

Истражувањето во овој текст не се однесува на наведените престапи, но на 
одредена казна, која припаѓа во областа на самопомошта, предвидена во Законот 
за убиство на Драконт. Станува збор за правото на казнување со убиство, па оттука 
прашањето што се поставува е: Кога убиството е праведно, т.е. сторено според 
законите? Во врска со убиството, Драконт предвидел да не бидат казнети оние 
мажи што ќе го убијат мажот фатен (ἐν ἔργῳ) до својата својата жена/мајка/ќерка/
конкубина. Второ, законот предвидува дека мажот-престапник може да биде 
убиен само ако е фатен во домот каде што живее жената. Зошто ова се разгледува 
во Законот за убиство? Законот за прељуба на Драконт не е зачуван, но во овој 
случај нема разлика меѓу љубовник или силувач.3 Убиството е оправдано и не 
треба да му се суди на убиецот, бидејќи тоа го прави како τιμωρία (одмазда) за 
нанесена неправда – ὕβρις (тоа е кривично дело со широка и не многу прецизирана 
содржина во старогрчкото право). Без разлика дали е љубовник или силувач, тој 
го нарушува интегритетот на домот. Исто како убиството сторено во одбрана, така 
и ова по правило треба да биде сторено без умисла.

Овој концепт за праведно убивање на мажот кој е фатен на дело во домот 
каде живее жената не е новина воведена од Драконт. Тој начин на казнување е 
карактеристичен и за блискоисточните законици. Станува збор за законици во 
кои отсуствува дефиниција или каква било систематизација, или, пак, повикување 
на авторитети од областа. Тоа е, условно речено, систем кој опстојува до VII век 
пр. н.е., период кога се појавува и Законот на Драконт, кој е најстар запишан грчки 
законик.4 Според теоријата на Вестбрук „казуистичката природа на кодексите 
од бронзено време во Месопотамија припаѓаат на подрачјето на научно 
истражување, додека законодавството претставувало посебен жанр, претежно 
во облик на аподиктички декрети и едикти. [...] Според тоа, Законот на Драконт 
можеби претставувал законодавен акт, но истовремено има карактеристики и 
на традицијата на правни кодекси.“5 Имено, тоа е некаков премин од литература 
со законски одредби, во практичен законик, кој бил достапен за консултација на 
сите граѓени. Предуслов за ваквата промена била широката употреба на писмото 
во грчката култура.

2. Законодавецот Драконт е познат во антиката повеќе по суровоста на 
казните што ги пропишал во својот законик, одошто по самите закони. Самиот 
Аристотел (Ar. Pol. 1274b) вели: „Од Драконт има закони, но тој му ги дал на едно 
веќе постоечко уредување. Во неговите закони нема ништо посебно, достојно за 
споменување, освен нивната суровост  во однос на казната.“6 Во Уставот на Атина, 
пак, кој претставува продолжение на неговата практична философија, Аристотел 
вели (Ar. Ath. P. VII): „[Солон] утврдил политичко уредување (πολιτείαν) и издал 
1 Овие престапи не биле res publica, според латинската правна терминологија, туку res privata.
2 Овој начин е забележан и во најстариот книжевен текст на старогрчки јазик, Илијада на Хомер (IX.632-636): 
„... и од убиецот зар на братот ќе земе / или за своето дете, убиено откуп си прима; / па си останува оној, што 
отплатил многу во градот / оној пак срцето свое и гордиот дух ќе го смири, / кога ќе добие откуп.“ (Преп. М.Д. 
Петрушевски)
3 Cf. Lys. 1.32
4 Се појавува во периодот кога писменоста станува достапна за граѓаните, кога грчкиот алфабет добива 
некаква стандардизирана форма,  но не и конечна.
5 Reymond Westbrook, Ex Oriente Lex: Near Eastern Influences on Ancient Greek and Roman Law. Edited by Debo-
rah Lyons and Kurt Raaflaub. Johns Hopkins University Press, 2015, р. 51.
6 Превод М. Бузалковска-Алексова, Е. Џукеска: Аристотел, Политика, Слово, Скопје, 2006.



129 | страна 

9-ТА МЕЃУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА - 2018

О
БЛ

АС
Т:

 П
РА

ВО

други закони, а прописите на Драконт престанале да ги спроведуваат, освен оние 
за убиство. Законите биле испишани на плочи и биле поставени во кралскиот 
трем, и сите се заколнале дека ќе ги почитуваат.“7

Всушност, артефактите ја докажуваат изјавата на Аристотел дека законите 
биле испишани на плоча. Имено, дел од Законикот на Драконт е пронајден на 
атинската агора на една стела (IG I3 104).8 Законот се однесува на казнувањето 
на убиство без умисла (μὴ ἐκ προνοίας) со протерување.9 Новината на Драконт 
во овој закон се однесува на концептот на „убиство со умисла“ и „убиство без 
умисла“ и интервенција на државата во контролирање на казната. Оттука, 
судењето за убиство се одвивало во специјален суд во Ареопагот, но исто така 
бил заштитен и убиецот, се разбира, доколку е граѓанин на Атина, за да се спречи 
непрекината одмазда (τιμωρία). Но Драконт, истовремено право отстапки од оваа 
тенденција, со тоа што го дефинира законското убиство. Кај Демостен (Dem. 20. 
158) се дознава повеќе за ова законско убиство: „Драконт [...] востановил под кои 
услови е дозволено да се убие, и доколку некој стори така, определил да биде 
очистен [од убиството].“

Потесен интерес на ова истражување е Драконтовиот концепт за праведно 
убиство во говорот на Лисија „За убиството на Ератостен“ (Lys. 1.).  

 3. Говорникот Лисија (445 – 380 г. пр. н.е.)10 во првиот говор од својот 
корпус, цитира одредени делови од Законот на Драконт за (оправдано) убиство. 
Говорот е напишан за извесен Еуфилет, кој го убил љубовникот на својата жена, 
Ератостен, откако ги фатил на дело во својата куќа. Еуфилет тврди дека убивајќи 
го Ератостен, постапил според законот: 

„Сметам, мажи, дека тоа што треба да го покажам е следново: како Ератостен 
ја обљуби (ἐμοίχευεν)  мојата жена и ја расипа (διέφθειρε ),11 но ги осрамоти и моите 
деца и мене ме навреди (ὕβρισεν) влегувајќи во мојата куќа (εἰς τὴν οἰκίαν τὴν ἐμὴν 
εἰσιών), и дека нема никакво непријателство меѓу мене и него освен ова, и ниту го 
направив тоа заради пари, за да станам богат од сиромав, а ниту за некаква друга 
добивка, освен за одмазда според законот (κατὰ τοὺς νόμους τιμωρίας).“ (Lys. 1. 4)

Понатаму во говорот, Еуфилет бара како доказ да се прочита Законот на 
Драконт на стелата кај Ареопагот, според кој тој извршил законско убиство:

„Слушајте мажи, дека и во самиот суд кај Ареопагот, каде што од времето 
на нашите претци па сè до наше време е одредено да се извршуваат судењата за 
убиство, изречно е кажано дека не треба да се осуди за убиство маж, кој ќе фати 
прељубник (μοιχὸν) до својата жена (ἐπὶ δάμαρτι τῇ) и ќе ја стори оваа одмазда  (sc. 
убиство) (ταύτην τὴν τιμωρίαν ποιήσηται).“ (Lys. 1. 30)

И покрај тоа што го наведува експлицитно законот на Драконт за праведно 
убиство, Еуфилет сепак бил донесен пред суд, т.е. бил принуден да се брани во 
Ареопагот.12 Еуфилет известува дека Ератостен сакал да го откупи својот злочин, 
7 Преводите на текстовите од старогрчки и од латински јазик се направени од авторот на текстот, освен ако 
не е наведено поинаку.
8 Овој текст не е автентичен, туку препис на оригиналот кој се датира во 409/8 г. пр. н.е. Оригинално се смета 
дека бил издаден во 621/0 г. пр. н.е. Преписот бил нужен поради реформите во законодавството, но и поради 
извесните разлики во писмото и јазикот.
9 Убиство без умисла се казнува со протерување доколку роднините на жртвата или членовите на фратријата 
(за фратриите види IG II2 1237), не се спогодат за надомест со убиецот (cf. Ath. P. 57.3).
10 Лисија пишувал и говори (логограф) за граѓани од повисоките класи.
11 Овој термин за прељуба се користи и кај Плутарх, кога зборува за Законот на Ромул за казнување на 
жените прељубнички.
12 Dem. 23.66: „Тоа е како правило уште во старо време, како што ни е пренесено, дека само во овој суд (sc. 
Ареопагот), боговите дозволиле да се дава и да се бара правда за убиство, да се поставуваат судии за оние 
што меѓусебе се парничат.“
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но Еуфилет решил да ја примени другата опција за казнување, за кој тој вели дека 
не е лична одмазда, но долг поставен од државата.13 Ова судење за убиство не 
е јавна тужба – γραφὴ φόνου, туку приватна тужба – δίκη φόνου, која може да ја 
поднесат само најблиските роднини на убиениот. Според Законот на Драконт, 
жртвата во овој злочин е Еуфилет, господарот (κύριος) чиј дом е нападнат, односно 
сопругот на прељубничката. Еуфилет  извршил казна пропишана со законот (κατὰ 
τοὺς νόμους τιμωρίας). Сепак, убиството што тој го сторил не е без умисла, бидејќи, 
како што наведува и самиот во говорот, тој откако дознал за прељубата, детално 
го испланирал фаќањето на дело (ἐν ἔργῳ). Каков бил исходот од рочиштето, не е 
познато. 

Она што се дознава од текстот е дека убиството на љубовникот поминува 
неказнето само ако мажот фати некој или покрај својата жена (ἐπί+датив), или 
покрај мајка му, или покрај ќерка му или покрај која било друга жена од неговото 
домаќинство, како на пример конкубината (παλλακή) што ја чувал за да имаат 
деца слободни според статусот. Имено, станува збор за категоризација на 
жените според тоа дали имаат господар-κύριος, кој се грижи за нив и во чиј дом 
живеат. Според тоа, жените во грчкото општество главно се делат на две групи: 
(1) Заштитени: сопруги (σύζυγοι), мајки (μητῆρες), конкубини (παλλακαί), слугинки 
(θεράπαιναι) во домаќинството на одреден господар (κύριος); (2) Незаштитени: 
куртизани, проститутки, жени кои живеат сами а немаат сексуална професија, 
робинки кои не живеат во домаќинство на господар.14 Токму оваа поделба е 
експлицитна во законот на Дракон, според Еуфилет.

Со овој закон Драконт ја заштитува наследната линија. Овде не станува збор 
за тоа што се случува со жената. Нема закон кој наложува бракот да се разведе, 
како во римското право. Дури во IV век, пр. н.е. Аристотел спомнува γραφὴ μοιχείας 
(Ath. P. 59.3) што покажува дека за прељубата имало воведена тужба според некој 
закон. Таа е јавна, наспроти δίκη, која е приватна и се применува за убиство. Но, 
дали таа тужба се однесувала на мажот кој сторил прељуба со туѓа жена, или на 
жената, не е извесно.

4. Овој традиционален став кон прељубата се задржала и во подоцнежното 
римско право, но само како можност за казнување на прељубниците.15 За првпат 
во римското право, односите во бракот стануваат res publica кога е донесен 
законот на Јулиј за казнување на прељубниците  во 18-17 г. пр. н.е. Во основа тој 
не измислува ништо ново, туку ги озаконува традиционалните ставови за ова 
прашање и ги прецизира. Но, освен предвидените казни за прељуба, Август се 
задржал и на традиционалната можност за казнување на прељубниците. Имено, 
отсекогаш оној што ја има моќта, таткото со patria potestas или сопругот со ma-
nus, имале право да ја убијат прељубничката ако ја фатат на дело во чинот на 
прељуба. Овој ius occidendi (право на убивање) се задржува во Lex Iulia, но во 
многу повнимателно регулирана форма. Оваа казна е само доказ дека ваквото 
казнување било вообичаено во Рим од најстарите времиња.16 Таткото го задржал 
правото да ја убие ќерката и нејзиниот љубовник, но само ако ги фати на дело во 
својата или во куќата на зетот. Ако го убие само љубовникот, тогаш ќе се смета 
13 Lys. 1.26.
14 За правниот статус на жените во хеленското општество види повеќе Eva Cantarella, “Gender, Sexuality, and 
Law” во The Cambridge Companion to Ancient Greek Law, Edited by Michael Gagarin and David Cohen, Cambridge 
University Press, 2005.
15 Just. Dig. 48.5.
16 Дионисиј од Халикарнас пренесува дека првиот римски крал Ромул, предвидел смртна казна за жените 
кои прават прељуба и кои пијат вино. (Dionys. Halicarnasseus De Antiquitates Romanae 2.25 6-7.)
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одговорен за убиство. Сопругот, пак, имал поинакви права; тој не смеел да ја убие 
својата жена ако ја фати во чинот на прељуба, но смеел да го убие прељубникот, 
т.е. љубовникот на жената. Веднаш по убиството морал да се разведе од жената, 
во спротивно бил одговорен за убиство. Услов и во обата случаи е престапниците 
да бидат фатени на дело; во спротивно, не смееле да извршат убиство. Како 
задолжителен чин им се налагало поднесување тужба и тоа требало да се 
стори во рок од шеесет дена, во спротивно самите можеле да бидат казнети за 
подведување, а тужењето можело да го направи кој било полнолетен граѓанин, 
бидејќи тоа е веќе res publica.

ЗАКЛУЧОК
Законот на Драконт со кој се оправдува убиството на прељубникот 

(μοιχός) фатен на дело во домот на заштитена жена, воопшто не се однесува на 
прељубата како престап, како што е случајот со Lex Iulia de adulteriis coercendis. 
Имено, во примерот со Еуфилет, убиството е направено поради прељуба, но 
според истиот закон, иста казна следува и за оној што силувал заштитена жена 
во нејзиниот дом. Значи, кога бил објавен законот на Драконт кон крајот на VII 
пр. н.е., консензуалните врски со „заштитени“ жени не биле различно третирани 
од силување. Но, ако кој било од овие престапи – прељуба или силување, се 
случат надвор од домот, законот не предвидува казнување со убиство. Што се 
казнува тука, всушност? Нагласокот во овој Законот за убиство на Драконт е 
дефинирањето на „праведното убиство“. Преку убиството на Ератостен од страна 
на Еуфилет се гледа дека далеку поголемо кривично дело е влегувањето во туѓ 
дом, кое се смета за ὕβρις – престап кој нема прецизно дефинирана содржина, 
но се однесува на екцесивно однесување, навредување и воопшто повредување 
на честа на другиот. Престапот ὕβρις е сторен кога прељубата била извршена во 
домот на господарот, со жена која е под негова заштита.

Овој закон сè уште одржува траги од блискоисточните законици 
каде одмаздата се користела како самопомош. Но, овој вид казнување е 
маргинализирано во Законот на Драконт. Со цел да се избегне непрекината 
одмазда, предвидено е убијците да се судат во Ареопагот, а не да се применува 
самопомош. Според тоа, првиот јавно објавен Закон на Драконт бил законодавен 
акт, наменет за практична употреба, кој содржел некои обележја од традицијата 
на источните правни кодекси, кои немале реална примена. Во Стара Грција, 
објавувањето на законот имало поголемо значење за населението одошто на 
Истокот, поради примената на фонетското писмо алфабетот, кое го знаеле речиси 
сите возрасни машки граѓани. На Истокот, пак, писменоста била достапна само 
за одредена класа поданици, па оттука законските кодекси повеќе претставуваат 
дел од еден правен жанр, наместо реално применлив закон.
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ТЕРОРИЗМОТ КАКО ЕДНА ОД НАЈСЕРИОЗНИТЕ 
ЗАКАНИ ЗА МИРОТ И ПОРЕДОКОТ НА ГЛОБАЛНО 

НИВО

Апстракт: Тргнувајќи од фактот дека јавниот ред и мир преставува 
општествена сфера што има витално значење за мирот како една од највисоките 
правни вредности, општествениот ред и стабилноста на општествените односи, 
како основен предуслов за непречено уживање на основните човекови слободи 
и права, исполнување на правните должности и остварување на развојните 
општествени цели, авторите во овој труд, најнапред, го посочуваат тероризмот 
како еден од најсериозните закани за редот и мирот како на државно така и на 
регионално и глобално ниво.

 Понатаму, во трудот, авторите го дефинираат поимот тероризам, да за на 
крај од трудот истите направат краток осврт врз поновите терористички напади 
во светот

Клучни зборови: јавен ред и мир, правен поредок, поим за тероризам, 
елементи на тероризам..

TERRORISM AS ONE OF THE MOST SERIOUS THREAT FOR 
PEACE AND REBIRTH OF THE GLOBAL LEVEL

Abstract: Starting from the fact that public order and peace represents a 
social sphere that has vital importance for peace as one of the highest legal values, 
social order and stability of social relations, as the basic precondition for the smooth 
enjoyment of basic human freedoms and rights, fulfillment of legal duties and 
achieving developmental social goals, the authors in this paper, first of all, point out 
terrorism as one of the most serious threats to peace and order at both national and 
regional levels and globally.

Furthermore, in the paper, the authors define the notion of terrorism, to end up 
with a brief overview of recent terrorist attacks in the world. 

Keywords: public order and peace, legal order, notion of terrorism, elements of 
terrorism.
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1. ВОВЕД
Денес, светот сè повеќе и повеќе се соочува со нови видови тероризам 

кои, од ден на ден, ескалираат и предизвикуваат големи материјални штети и 
масовни загуби на човечки животи. Голем е бројот на лица и организации кои 
тероризмот го употребуваат за остварување на своите цели, идеи и идеологии, 
како најбрз, наједноставен и најсигурен начин. Како што знаеме, целиот свет му 
посветува мошне големо внимание на тероризмот, во последно време, и тоа, од 
неговото инкриминирање, па до неговото расветлување. Механизмите со кои 
меѓународната заедница се справува со тероризмот се конвенции, одлуки и 
препораки на меѓународни организации (Организацијата на Обединетите нации, 
Советот на Европа и сл.), а одовде и самите национални законодавства кои имаа 
обврска да се приспособат, со измени и дополнувања, според конвенциите и 
одлуките на меѓународните организации.

Еден од водечките теоретичари, Георг Шварценберг (Georg Shwarzenberger), 
посочува дека тероризмот за првпат се појавува уште во времето на соборувањето 
на Самсон од храмот на Филистеjците. Покасно, низ историјата, тероризмот се 
појавувал во најразлични форми, но сериозно започнува да зазема замав кон 
крајот на 19-тиот век, за време на анархистичките движења во Франција, по падот 
на Робеспјер, во 1794 година1 , а најизразен е во средината на 20-тиот век, во 
периодот помеѓу 1950-тата и 1970-тата година.

Изразот тероризам потекнува од зборот terror – што значи страв. Во прво 
време, не се обрнувало големо внимание на тероризмот, сè до убиството на 
југословенскиот крал Александар и убиството на францускиот министер Бартоа, 
во Марсеј, на 9.10.1934 година, кога Франција официјално предложила да се 
основа Меѓународен кривичен суд.

Без разлика што сите се согласуваат дека тероризмот е опасна појава на 
криминалитет, која се појавува во најразлични форми, до ден денешен, не се 
изградени единствени ставови околу поимот за тероризам. Таквата состојба се 
должи на динамичноста на појавата која постојано еволуира.

За поимот тероризам, односно за дефинирањето на поимот тероризам, 
постојат поголем број дефиниции, од кои би издвоиле неколку.

Според aмериканскиот Model Penal Code, тероризмот е извршување 
насилничко казнено дело, со цел тероризирање на друг или за предизвикување 
евакуација на згради, на места на јавно собирање или на јавни превозни средства, 
или на друг начин предизвикување сериозна непријатност во јавноста2. 

Тероризмот, по својата природа, е напад на фундаменталните принципи 
на правото, поредокот, на човековите права и мирно решавање на проблемите, 
односно сите принципи врз основа на кои се темели системот на ООН3. 

Тероризмот претставува свесно користење на насилство или заканување 
со насилство, со цел, на примарниот објект да му се соопшти закана со идно 
насилство и тој да се наведе на однесување, или на заземање ставови што ќе 
ги прифати како последица од силниот страв или од несигурноста во врска со 
бараните решенија во сферата на политиката4. 

1 Камбовски, академик д-р Владо, Организиран криминал, Скопје 2005 год., стр.251.
2 Ibid, str.250.
3 Кофи Анан, 57 седница на Генералното собрание на ООН на 04.10.2002 год.
4 Арнаудовски, д-р Љупчо, Криминологија, Скопје 2007, стр.314
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Стратешкото користење насилство, или закани со насилство, каде што 
целта е да се привлече вниманието на јавноста, а сè со цел застрашување и 
преплашување на одредени лица или структури заради постигнување оптимално 
политичко дејство5. 

Според Спасески, под тероризам се подразбира владеење со застрашување, 
политичка борба со примена на различни видови насилство, систематска употреба 
на страв со цел да се наметнат одредени сфаќања и политичка контрола6. 

Димовски за терористички акт ја смета секоја организирана и поединична 
незаконска употреба на сила, изразена со примена на оружје или со закана со 
употреба на сила, против луѓе или имот, заради принудување или заплашување, 
како средство за постигнување политичка, етничка, религиозна или идеолошка 
цел.7 

Американското ФБИ (FBI/Federal Bureau of Investigation) тероризмот го 
дефинира како незаконска употреба на сила или насилство против лица или имот, 
за да се изврши притисок врз влада, цивилна популација или врз некој нивен 
сегмент, со цел постигнување политички или општествени цели. 

Анализирајќи ја дефиницијата за поимот тероризам, можеме да заклучиме 
дека дефиницијата е составена од поимите: закана, насилство или сила, страв, 
политички ефект, психолошки ефект и неконтролирани реакции, прецизно 
одбирање мета, случаен избор на жртви, испланирана и организирана акција, 
противправен акт. Од сите овие поими кои се среќаваат во најразлични дефиниции 
за поимот тероризам можеме да заклучиме дека тероризмот претставува 
противправен акт на насилство, насочен против одредена држава, а сè со намера 
да се предизвика страв, или колективна штета, така што би се оствариле одредени 
политички цели.

Како основни карактеристики на поимот тероризам, со кои тој се препознава 
како казнено дело, би ги издвоиле: тероризмот е човеково поведение, постоење 
на општествена опасност од самото извршување на делото, постоење на вина кај 
сторителот, тероризмот е противправен и како поведение е криминализиран во 
кривичниот законик.

 Тероризмот се состои од следните шест основни елементи:
1. Целта на активностите се секогаш или по правило од политичка 

природа, без разлика дали станува збор за промена на режим, промена 
на одредени личности од власта;

2. Употребата на насилство или закана со употреба на насилство;
3. Жртви од тероризмот по правило се секогаш недолжни граѓани;
4. Немање директен контакт помеѓу терористите и жртвата, односно 

нападот не е насочен кон жртвата, со терористичкиот чин се сака да се 
упати порака на една поширока заедница;

5. Привлекување на внимание во јавноста;
6. Идеологијата (без разлика дали станува збор за политички екстремизам 

или верски фанатизам).

5 Гинтер, Кајзер, Криминологија, Скопје 1996, стр. 350
6 Спасески Ј, Безбедносни системи, Скопје 2005, стр.175
7 Димовски З., Тероризам, Скопје 2007, стр.64
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2. ОСВРТ ВРЗ ПОНОВИТЕ ТЕРОРИСТИЧКИ НАПАДИ ВО СВЕТОТ
Паралелно со глобализацијата на економиите и технологијата, се 

глобализира и тероризмот, кој станува сè позначителен и посложен, пред 
сè, поради проширувањето на средствата и можностите на терористичките 
организации послободно да функционираат и да транспортираат, како средства 
и материјали за масовно уништување од нуклеарна, биолошка, хемиска и 
бактериолошка природа, така и лица – следбеници, и тоа, до тој степен што се 
надминуваат границите и можностите на земјите во целиот свет, дури и најмоќните, 
за контрола и спречување на овие активности. Тероризмот, денес, станува појава 
која, на глобално ниво, поттикнува страв, неспокој и паника, во општествата.

Иако постојат голем број меѓунардни конвенции, протоколи и декларации 
за борба против тероризмот, чија основна цел се превенцијата и намалувањето 
на терористичките акти, тероризмот секојдневно се појавува во нови облици и 
начини на извршување на терористичкиот акт, дури и со зголемен интензитет. 

Терористичките напади, кои беа секојдневие на просторите на Блискиот 
Исток и во САД, почнаа постепено да се интензивираат и во Источна  Европа. 
Поединичните самостојни напади прераснаа во организирани и синхронизирани 
терористички акции.

На 7 јануари 2015 година, светот се шокираше од вооружениот масакар 
во канцелариите на францускиот сатиричен неделник Шарли Ебдо. Загинати 
десетина новинари и двајца полицајци и исто толку ранети е билансот од нападот 
што се случуваше како на филм,  што го извршија неколку маскирани вооружени 
лица, во редакцијата, во центарот на Париз. Убијците знаеле за сите вработени, 
а ги ликвидирале сите цртачи на карикатури. За време на масакрот, напаѓачите 
извикувале: „Го осветивме пророкот“8.  Од страна на властите во Франиција, овој 
напад беше окарактеризиран како терористички чин.

Неколку месеци подоцна, односно на 13 ноември, Париз повторно беше мета 
на терористички напади од страна на вооружени лица и бомбашите-самоубијци 
„погодија“. Во неколку синхронизирани напади загинаа 130 лица, а над 200 беа 
повредени. Овие напади ги извршија добро обучени и координирани, маскирани  
членови на терористичка организација, кои нападнаа неколку локации во градот 
(концертна сала, стадион, ресторани и барови)9.

И овој настан, од страна на претседателот на Франција – Олан, беше именуван 
како  ,,акт на војна“, во организација на Исламската држава – милитантна група. 

Следната година, главниот град на Белгија – Брисел, беше цел на 
терористички напад. Бомбашки напади се случија на аеродромот во Брисел и во 
метро-станицата, во градот, во вторник, на 22 март 2016 година.  Друга експлозија 
ја  погоди метро-станицата ,,Мелбек“, во центарот на градот, во близина на 
неколку институции на Европската Унија. И во овој случај, т.н. ,,Исламска држава“ 
ја презеде одговорноста за нападите и изјави дека стои зад нападите10. 

Ова се само неколку напади во последните две години кои се случија 
на европско тло. Сведоци сме на постојаните терористички напади кои се 
случуваат во светот, а последните неколку години и Европа не е имуна на големи 
терористички акции, каде што жртвите се случајни минувачи и нивниот број е сè 
поголем.

По сè што е сторено во борбата против тероризмот воопшто, треба да се 
8 http://24vesti.mk/teroristichki-napad-vrz-novinari-vo-francuski-nedelnik
9 http://www.bbc.com/news/world-europe-34818994
10 http://www.bbc.com/news/world-europe-35879401
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запрашаме: Дали стореното е доволно и дали по сите донесени и усвоени правни 
норми од меѓународните организации, тероризмот се намалува или не? На ова 
прашање не е можно да се даде сосема единствен одговор. Од една страна, 
современото меѓународно право како целина има добро распоредена правна 
основа, со голем број средства и алатки за спротивставување на меѓународниот 
тероризам, а од друга страна, празнини и недостатоци, нецелосности и 
несовршености, несомнено постојат.  

Тероризмот е феномен, појава  на која  не можеме да се спротивставиме со 
средствата на традиционалната, обичната војна или со вооружени судири. Да 
се ликвидира тероризмот, не значи само да се отстранат или да се елиминираат 
личностите поврзани со него. Но дури и ако тоа може да се случи, тој може 
повторно да се врати, при тоа, најверојатно, со нови личности, со нови форми 
и нови деструктивни средства. Појавите се отстрануваат, само тогаш кога ќе 
се отстранат причините кои ги предизвикуваат. Она што политичарите крајно 
погрешно  го нарекуваат „Војна против тероризмот“, не може да се смета за војна во 
традиционална и класична смисла на овој термин, во современото меѓународно 
право. Фаќањето и безмилосното казнување на терористите се само една од 
многу важните начини на борбата против тероризмот, но не се единствени, ниту 
најважни. 

 Борбата против тероризмот треба да се води истовремено на два фронта – 
внатрешен и меѓународен. Поради тоа, таа треба да се води со инструментите како 
на домашното, така и на меѓународното право. Борбата против феноменот треба 
да се развива со заеднички напори и со мерки кои истовремено ќе се насочат кон 
политичките, социјалните, финансиските и сите други негови корени.

 Не треба да се запре овде! – од едноставна причина што, додека на 
една страна се креираат политики и се донесуваат конвенции за сузбивање на 
најновите видови тероризам, во исто време, на друга страна, се раѓаат нови 
видови тероризам!
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ КАК ПРОЦЕСС ОБОСТРЕНИЯ 
ДИАЛОГА МЕЖДУ ЗАПАДОМ И ИСЛАМСКИМ МИРОМ

АННОТАЦИЯ: В статье дан анализ возможности вливания мусульманских 
стран в процесс западноевропейской глобализации и влияния данного 
процесса на исламский мир. Так же частично рассмотрены напряженные точки 
соприкосновения западной и восточной культур, которые дают возможность 
понять проблему в их отношениях. Данная проблема и возможность её решения 
рассматривались как с точки зрения современности, так и в историческом 
контексте. Хотелось бы отметить, что данная статья может быть интересна 
читателю, в первую очередь, своими международными, политическими, 
историческими и культурными аспектами.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: глобализация, вестернизация, исламский мир, халифат, 
диалог культур, международный порядок, восточная цивилизация.

GLOBALIZATION AS A PROCESS OF INTENSIFYING DIA-
LOGUE BETWEEN THE WEST AND THE ISLAMIC WORLD

Abstract: The article analyzes the possibility of Muslim countries integration into 
the process of Western European globalization and the influence of this process on the 
Islamic world. Also partially the tense points of contact between Western and Eastern 
cultures are considered, which makes it possible to understand the problem in their 
relations. This problem and the possibility of its solution were considered both from 
the point of view of modernity and in the historical context. It should be noted that 
this article may be of interest to the reader, first of all, for its international, political, 
historical and cultural aspects.

Keywords: globalization, westernization, the Islamic world, the Caliphate, the 
dialogue of cultures, international order, the Eastern civilization.
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Глобализация со всеми характерными для нее особенностями входит 
в противоречие с ценностями восточных цивилизаций. В мире ислама 
распространение демократии и западной культуры расценивается как 
вестернизация. По мнению некоторых исламоведов, террористические 
группировки, которые в настоящее время активно прогрессируют, создаются с 
целью адаптации к глобализации и использования ее реалий в своих интересах.  

Мусульманские страны, которые на протяжении 20 века шли к освобождению 
от колониальной зависимости и реализовывали те или иные проекты модернизации 
по западному образцу, превратились в пространство нестабильности, борьбы за 
влияние между ведущими глобальными игроками. Исламские страны не могут не 
ощущать всей полноты несправедливости, отсутствия баланса между внутренним 
и внешним давлением. С одной стороны, общество в исламских странах осознает 
необходимость сопротивления силам порабощения в лице не только стран 
Запада, но и собственных авторитарных режимов. С другой стороны, растущее 
социальное неравенство, бедность, массовая безработица среди молодежи 
способствуют распространению экстремистских идеологий, нацеленных на 
создание исламского государства (халифата), где справедливость и мусульманское 
право стали бы фундаментальными принципами жизнеустройства. По сути, 
социальный протест трансформируется в требования религиозного характера, 
в поиски божественной справедливости. В этом смысле можно даже говорить 
о глобализации исламизма, как о противовесе глобализации Запада, когда, по 
словам Р. Ланды, «не политический ислам адаптируется к глобализации, а скорее, 
глобализация отвоевывает у него еще не контролируемые им местности и группы 
населения» 1.

Между тем, социальное неравенство в большинстве исламских стран, 
как и сложность интеграции мусульманских сообществ в Европе и Америке не 
исчезают, а напротив, накапливаются. 

Либеральные политические течения в мусульманских странах пытаются 
выработать инициативы, которые свидетельствовали бы об их готовности к 
поиску моделей равноправного участия в глобализации ради собственного 
развития. К числу таких инициатив можно отнести «Диалог цивилизаций», 
предложенный в конце 1990-х гг. иранским президентом Сеидом Мохаммадом 
Хатами, и во многом противоположный ему проект «Примирения цивилизаций» 
премьер-министра Пакистана Беназир Бхутто. Эти инициативы направлены на 
встраивание мусульманских обществ в процессы именно капиталистической 
глобализации2. 

Иранский лидер изначально указал на насущную потребность для каждой 
цивилизации развивать в себе способности к интеграции, к восприятию 
достижений других культур. Диалог культур и цивилизаций осуществим во 
многом через активный взаимообмен между представителями интеллигенции. 
Также идея диалога культур включает в себя осознание того, что сегодня 
человечество находится в ситуации рождения глобальной культуры. Глобальная 
культура – это взаимодействие между народами, основанное на осознаваемой 
ими общности их исторического развития. Пересекаясь, культуры вбирают 
элементы друг друга, образуют всеобщий пласт человеческой цивилизации. 
Основываясь на парадигме диалога культур, человечество должно искать пути к 
1 Ланда Р. Глобализация и политический ислам // Новая и новейшая история. 2011. №2. С. 31.
2 Марков К. В. Сущность «исламского возрождения» в современном мире и процессы эволюции общественно-
политической системы Исламской Республики Иран / Иран: ислам и власть. М., 2002. С. 121.
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более справедливому и равноправному миру. Ценность диалога культур состоит 
в том, что мусульманский мир может участвовать в процессах глобализации . 

Иную точку зрения на взаимоотношения между исламским миром и 
другими цивилизациями, в особенности с западной цивилизацией, предлагала 
Беназир Бхутто. Свою концепцию примирения цивилизаций она выстраивала в 
противовес теории столкновения цивилизаций С. Хантингтона. Она стремилась 
опровергнуть его выводы, что конфликты между цивилизациями неизбежны, а 
взаимопонимание недостижимо. Бхутто выдвигала ряд рекомендаций в адрес 
Запада. Государства ислама смогли бы изменить свое отрицательное восприятие 
западных стран, если бы последние предоставили им экономическую, 
финансовую, гуманитарную помощь, тем самым устранив причину конфликтов 
– социально-экономическую пропасть между исламским миром и Западом. 
Кроме того, «Запад должен признать негативные последствия колониализма и 
поддержку диктатуры во время холодной войны. Запад, особенно США, должен 
был готов пересмотреть свою позицию в борьбе с террором, которую многие 
мусульмане воспринимают как всемирную войну с исламом»3 . Хотя «примирение 
цивилизаций» демонстрирует волю некоторой части мусульманской элиты 
к межцивилизационному взаимодействию, в значительной степени идеи 
Бхутто представляют собой одну из версий вхождения мусульманских стран в 
международное сообщество на основе западной модели глобализации. 

В разных странах либеральные инициативы понимаются по-разному, 
но обычно они подразумевают формирование основы для открытости 
исламского мира внешнему сообществу. Оборотная сторона таких инициатив 
полагает втягивание исламских стран в систему международного разделения 
труда, которая тесным образом связана с господствующей сегодня моделью 
неолиберальной глобализации. В этом контексте либеральная инициатива 
встречает сопротивление как со стороны традиционных, так и со стороны 
джихадистских политических течений.

Проекты, как консервативной, так и либеральной элиты не способны 
существенным образом переломить ситуацию социально-экономической 
отсталости исламских стран, особенно в условиях зависимости от западных 
институтов и отсутствия доступа к постиндустриальным технологиям. Например, 
исламские финансовые институты могут служить альтернативой западным лишь 
с точки зрения формы, а не содержания хозяйственной системы, а значит, модель 
исламской экономики едва ли возможно рассматривать как полноценную 
основу для выстраивания в исламском мире качественно новой социальной 
альтернативы 21 века4 . 

При этом важно заметить, что новая интеграция стран распространения 
Ислама может обрести союзника в лице многочисленных мусульманских диаспор, 
прежде всего, базирующихся на Западе. А это позволит усилить роль всего 
исламского мира в общепланетарном конфликтном сотрудничестве ведущих 
акторов глобальной политики, в результате которого сегодня формируется новый 
международный порядок. Потенциально исламский мир имеет шанс обрести ряд 
важных преимуществ: он может одновременно действовать в межгосударственной 
сфере (через государства, населенные мусульманами), в идеологической области 
(через систему исламских международных неправительственных организаций, 
3 Bhutto B. Reconciliation: Islam, Democracy, and the West. NY, 2008. P. 78.
4 Аитова Г. Ш. Исламский мир в поисках справедливости в условиях мирового кризиса капитализма. 2015 . 
С. 5.
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движений, общин, диаспор и проч.), в духовно-религиозной сфере (через сети 
мечетей и исламских духовно-просветительских центров). Сюда же можно 
добавить то, что мусульманские диаспоры сегодня представлены практически во 
всех странах мира. Так, например, в Великобритании существуют образования, 
частично выведенные из юрисдикции британского законодательства, - зоны, 
ограниченные отдельными мечетями, предприятиями и т. д. Люди, расселенные 
дисперсно, но включенные в эту зону, живут по исламскому праву. Для них 
решающей идеологической и судебной инстанцией является так называемый 
«шариатский суд Великобритании». Такие разорванные в пространстве анклавы 
образованы во многих европейских странах, и это приводит к тому, что сегодня 
ислам становится «второй религией» во Франции и Италии. Тем самым европейские 
государства, не будучи исламскими, неожиданно для своей политической элиты 
становятся «заложниками» транснационального «исламского мира».

Обращаясь к вопросу влияния ислама на современные европейские 
процессы, необходимо отметить, что проблемы в данном случае возникают на 
фоне требований, выдвигаемых мусульманами. 

Такие требования мусульманских государств западными странами не редко 
могут восприниматься как вызов, хотя это вовсе не так. Если же взглянуть на 
историю конфликта Запада и Востока, то стоит отметить, что первые столкновения 
произошли около 1400 лет назад. В VII-XI вв. мусульмане завоевали громадную 
территорию от Франции до Китая, но с X в. стали утрачивать свои владения в 
Европе, а с XI в. – и на Ближнем Востоке в результате крестовых походов. Тогда же 
в средние века была заложена традиция не только кровопролитных сражений, 
захватов и потерь, но и учебы друг у друга, взаимообмена техническими и 
культурными достижениями, взаимообогащения науки, производства, искусства, 
архитектуры и литературы. При этом до XIII-XV вв. именно Европа училась у мира 
ислама, а арабский язык – «латынь Востока» - был языком не только восточной, 
но и мировой науки и культуры. Уже в то время, несмотря на религиозную 
вражду и бесконечные войны, обилие экономических, социальных, духовных, 
политических и прочих связей создавалось нечто вроде мини-глобализации 
межконтинентального пространства5 .

Колониальная эпоха «рассорила» Запад с Востоком. На отношения Запада 
с мусульманским миром она наложила особый отпечаток. Мир ислама бедствия 
колониализма воспринимал всегда и воспринимает сейчас сквозь призму 
тысячелетней традиции войн, политической и религиозной борьбы, болезненной 
ностальгии по когда-то одержанным победам и блеску мусульманских империй 
Дамаска, Багдада, Каира и Стамбула6 . Жажда мести за поражения, потери и 
унижения со стороны колонизаторов копились веками. Дольше других обитателей 
Востока, встречаясь и сражаясь с христианами Запада, мусульмане и претензий 
к ним предъявляют больше, нежели буддисты, индуисты и конфуцианцы. Отсюда 
– сложившаяся ещё на заре колониальных времен в мире ислама традиция 
упорного сопротивления всем проявлениям экспансии и последовательного 
неприятия всего «западного».

Из этого можно сделать вывод, что у отношений Востока и Запада существуют 
некие «острые углы», не задевая которые, невозможно вести диалог. Западная 
модель глобализации построена на выгоде и росте в экономике, технике, науке. 

5 Конрад Н. И. Запад и Восток. М., 1966. С. 478.
6 Там же. С. 479.



143 | страна 

9-ТА МЕЃУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА - 2018

О
БЛ

АС
Т:

 П
РА

ВО

Это, безусловно, «плюсы», но за приобретение всего вышеперечисленного 
придется пожертвовать собственной идентичностью, традициями и религией. 
Отдать это взамен материального благополучия многие люди и государства пока 
не готовы, в том числе и мусульманские страны. 
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Јагода Митревска
МСУ „Г. Р. Державин“ Свети Николе-Битола, Р. Македонија

ВЛИЈАНИЕТО НА  ГЕОПОЛИТИКАТА ВРЗ  ЗЕМЈИТЕ ОД  
БАЛКАНОТ И НИВНАТА СУВЕРЕНОСТ 

АНАЛИТИЧКИ ОСВРТ

Апстракт:  Геополитиката и геостратегијата на големите сили, САД, ЕУ –Русија, 
Кина и Турција помеѓу Истокот-Западот, влијае врз иднината на суверенитетот на 
малите земји на Балканот, за нивно определување на своите политичко-економски 
интереси.

Новите стратешки пресметки на Балканот после студената војна, се 
во центарот на вниманието на европската геополитика и конфронтација за 
доминација на САД и Русија околу “Балканскиот гасовод” кој требаше да биде 
изграден во овој регион.

Исто така доминацијата на Кинескиот економски развој и инвестициите кој 
ги спроведува Кина на Балканот за влегување на Европскиот пазар т.е. ,,Патот 
на свилата,,. Балканските земји својата политичка агенда и економска иднина ја 
гледаат во ЕУ, меѓутоа алтернативните решенија се насочени и кон Истокот за 
економски опстанок на своите земји од аспект на долгото чекање пред портите 
на ЕУ. Македонија се наоѓа  во незавидна геостратешка положба и од нерешениот 
спор околу името Македонија со соседна Грција со посредство на ООН- Метју 
Нимиц, што ја прави земјата во незавидна политичка состојба.

Клучни зборови: Геополитика, Геостратегија, САД, ЕУ, Русија, Кина, Турција, 
Балкан, Евроазија, Сувереност, Економски инвестиции.

GEOPOLITICAL IMPACT ON THE BALKANS AND THEIR 
SOVEREIGNTY ANALITICAL REVIEW 

Abstract: Geopolitics and geostrategy of the major powers, USA, EU, Russia, 
China and Turkey between East-West, has influence on sovereignty of the small Balkan 
countries and the determination of their political-economic interests. 

The new strategic calculations on the Balkans after the Cold War are at the 
forefront of the European Union and confrontation over the domination of the United 
States and Russia over the “Balkan Pipeline”, which was planed to be build in this region.

Also, the dominance of China›s economic development and China›s investments 
at the Balkans to enter the European market i.e «Road of Power». The Balkan countries 
see their political agenda and economic future in the EU, but alternative solutions 
are also directed towards the East for the economic survival of their countries from 
the standpoint of long waiting in front of the EU gates. Macedonia is in an unbiased 
position from the unresolved dispute over the name Macedonia with the neighbor 
Greece with the mediation of UN - Matthew Nimetz, which makes the country in an 
unpleasant political situation.
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1. ИСТОРИСКИОТ РАЗВИТОК НА ГЕОПОЛИТИКАТА
Геополитиката- наука од редот на општествените научни дисциплини која 

се занимава со проучување на општествените, економските, демографските 
и политичките процеси на државите како единки зависни и распределени во 
единствен географски простор.

Главната дефиниција на геополитиката, која  доминирала подолго време е 
дека таа претставува  концепција која ја објаснува политиката на државата преку 
природно географските услови, географската положба и расните разлики на 
населението, и чинителите во рамките на проучувањето и спроведувањето на 
геополитички анализи како политички процеси, одлуки и системи, економски 
остварувања и можности, воено-безбедносните способности и сила на државите 
врз основа на нивната географска положба т.е. простор на кој се наоѓа државната 
територија и позиција во светот.

Поимот геополитика за прв пат бил употребен во 1899 год, во статијата на 
шведскиот научник Рудолф Кјелен, под наслов “Студија за шведските политички 
граници”. Геополитиката ја определува како наука за државата и нејзината моќ како 
пресудно  и кое произлегуваат насоките за структурирање на ефикасната политика, 
која на државата ќе и овозможи безбедност и успешен развој. Како прва теорија во 
рамките на геополитиката се смета концептот на Харлент или “срцевината на светот” 
изнесена од британскиот географ Џон Макиндер во 1904 год,. Според неговата 
теорија “срцето на светот”  се наоѓа во Источна Европа и оној кој командува со него 
владее со “светскиот остров” Евроазија, што значи тој владее со светот.

Теориите за гледиштата на современата геополитика на Хенри Кисинџер и 
на Збигњев Бжежински за геостратешкото тројство на односите на САД со Кина, 
Европа и Русија односно евроазиското копно, Бжежински го објавил своето 
значајно дело насловено ”Голема шаховска табла” американскиот примат и 
неговите геостратешки императиви  1998 год, каде што го опишува американскиот 
триумф во студената војна во смисла на контрола на Евроазија, го дал заклучокот 
дека прв пат во историјата “не – евроазиска” сила се појавила како главен арбитар 
на односите на моќ во Евроазија.

2.   БАЛКАНСКИТЕ ЗЕМЈИ И НИВНАТА СУВЕРЕНОСТ
Новите стратешки пресметки за Балканот после студената војна се во 

центарот на европската геополитика, на конфронтација за доминација на САД и 
Русија околу ,,Балканскиот гасовод ,, кој требаше да биде изграден во овој регион. 
Овие геостратешки околности се започнати во деведесеттите години на минатиот 
век, кога целата поранешна Југославија беше пикната  во проектот на САД и ЕУ 
наречен Западен Балкан. Регионот на Балканот традиционално е поделен помеѓу 
западните и источните интереси, ЕУ и САД гледаат на стратешко партнерство со 
земјите од Балканот, додека руските, кинеските и турските интереси заземаат 
се поголем гео-енергетски и гео-политички простор. Во ваквата  состојба на 
новата “Шаховска табла” нај русофилски балкански народ се Србите кои живеат 
во Србија, БиХ, Црна Гора и на Косово. Наспроти тоа Албанците, Бошњаците и 
Хрватите повеќе се свртени кон западните сили. 
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Република Македонија се наоѓа на крстосницата помеѓу САД,ЕУ и Русија 
и Кина. Долгиот политички спор кој е наметнат од Грција за непризнавање на 
името Р. Македонија ги прави граѓаните да го зголемуваат евроскептицизмот. 
Балканските држави се економски и институционално сеуште незрели за ЕУ, и 
создавањето на илузија за ЕУ перспективите е загрижувачко. Во текстот со наслов 
,,Европската фатална безалтернативност за Западен Балкан,, авторот Оливер 
Грим се осврнува на стратегијата на ЕУ за регионот притоа наведувајќи дека на 
државите им се ветува веродостојна перспектива.

Од ваквата анализа на еден европски автор можеме да констатираме на 
една реал политика која во моментот се наоѓаат балканските држави, конкретно 
Македонија , Србија, БиХ, кои имаат нерешени спорни политички прашања со Грција, 
Косово и суверенитетот на БиХ како дефинирана држава. И во минатото, Балканот 
честопати беше поле на кое надворешните сили се натпреваруваа векови Хазбурзите 
со Османлиите, по што следеше “Големата игра” меѓу  Западот и Советскиот Сојуз.

Денес Турција и Русија се повторно главните ривали за влијание на Балканот, 
Европската заедница олицетворена во Бриселската бирократија, како продолжена 
рака на интересите на Американската Дип Стејт. И како тоа да не беше и онака 
доволно компликувана, на Балканот се појавува уште еден клучен играч Кина.

Од 2014 год. Германија го презеде водството во промовирањето на односите 
на ЕУ со балканските земји ограбувајќи ги реформите и соработката позната како  
“Берлински процес” кој резултира со надежи и очекувања. Високите ветувања и 
обврски од европските лидери и сугестија дека зголемувањето на поврзаноста на 
трговијата во регионот ќе го стимулира економскиот раст не е потврдена пракса. 
Турција силниот економски раст во последните две децении успешно го преточува 
влијанието на Балканот, турските инвестиции се присутни скоро во секоја земја на 
Балканот, проследен со обновување на верски и културно историски споменици 
од османлиското владеење ,да биде држава цврста модерирана од страна на 
двете веле сили, Русија и Кина. Руското враќање на  Балканот е врзано со она што 
е најголемо богатство на Русија, гасоводот како економски глад на Европа, додека 
САД им го нуди на европските земји “спас од евтиниот но идеолошки лош Руски гас” 
. Подбуцнувањето и превратот на власта во Украина како главен јазол на транзитот 
на гасот Исток - Запад, САД  дојде поблиску до својата мечта да убие две муви со 
еден удар и на Европа и Русија. Русија претставуваше енергетската алтернатива 
на која Бугарите се радуваа да се вклучат во Јужен Поток, канцеларката Меркел 
жестоко го оспоруваше. По колапсот на Јужен тек преку Бугарија, на југот на 
Балканот се отвори нова алтернатива Турски тек кој од Русија преку Црното Море 
до Турција, Грција, Македонија, Унгарија до другите Европски земји. Македонија 
со Рускиот гас и владеачката елита на претходната власт , добиваа економски 
бенефит кој со  15 милиони долари ќе учествуваше во проектот а останатиот дел 
покриен од  долгот од поранешниот Советски сојуз кој го должи на поранешните 
југословенски републики ,добивајќи и Македонија огромен економски бенефит и 
користење на евтин природен гас. Но исто така да биде во ситуација на ,, Линија 
на стрелба на оган Оган,, изречена од тогашниот Државниот секретар на САД, Џон 
Кери, преку америчкиот амбасадор во Р. Македонија кои кулминираа со промена 
на власта во државата.

На ваквата геополитика и геостратешка состојба на Балканот доаѓа до 
политичка криза во Македонија помеѓу опозицијата и тогашната власт како 
изговор на таа политичка состојба  опозициската СДСМ зборува за раководството 
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на Груевски како проруски ориентирана, и кочење на реформите во ЕУ. Рускиот 
министер за надворешни работи, Сергеј Лавров изјави дека ,,македонските настани 
се контролирани однадвор и дека причините за ова е желбата да се влијае на тоа 
во врска со одбивањето да се приклучат на антируските санкции и подготвеноста 
на Балканските земји за други опции за испорака на гориво вклучувајќи го т.н. 
Турски тек. Кина исто така гледа голема улога за себе во регионот првенствено 
преку својот проект “Појас  и пат” која има за цел да ги подобри комуникациите 
низ Европскиот континентален масив во кој Македонија е една од клучните земји 
,да инвестира околу 10 милијарди евра во 16 земји во југоисточна и Источна 
Европа и Балканскиот ,, пат на свилата,,.

Кога овие проекти на Кина и во градењето на железничката мрежа  на брзи 
возови од Будимпешта до Белград , Скопје и грчкото пристаниште Пиреја  каде 
што Кинезите веќе инвестираа и е најголемо пристаниште во земјата а исто така 
и Русите со купувањето на Солунското пристаниште и новиот пат на свилата за 
Балканот, економската алтернатива ќе го сочува суверенитетот на Балканските 
држави во ЕУ, а и ќе преставува транзитен пат на Русија и Кина во срцето на Европа. 

Меѓутоа мојата аналитичка опсервација и  анализата на политиколози 
од Македонија и светот, сметам дека ваквата економска доминација од овие 
земји , преставува проблем за САД како стратешки партнер на Р.М. т.е. страв 
од губење на влијание, а исто така и ЕУ од доминација на Русија, Кина, Турција. 
Балканските политички елити се наоѓаат на играта на ,,Шаховската табла,, на 
големите политички сили помеѓу Исток - Запад со геостратешките интереси 
на Балканот, ги доведуваат до состојба на поделеност во градењето на своите 
суверени држави кои тежнеат кон политиките на ЕУ, САД , да се оградуваат од 
останатите евроазиски земји кои нудат економски просперитет и почит кон 
сувереност, самоопределување на внатрешната и надворешната политика. 
Поточно земјите од екс-Југославија се наоѓаат во тешка политичка состојба со 
недефинирани меѓудржавни спорови и политички етнички кризи, владеењето 
на меѓународното право за самоопределување на балканските народи со што го 
доведува населението до антагонизам, национализам  како и внатрешно помеѓу 
населението така и надворешно со соседите.

Спорот околу името Македонија помеѓу Грција и Македонија кој трае 
цели 27 години ги труе односите на Балканот, зошто Атина има спор со Турција 
околу Кипарското прашање, со Албанија како што во текстот погоре наведов со 
границите во Јонското море и  околу албанското етничко малцинство во областа 
Чами, и сето ова прави хипокризија на Балканот, блокирање на Македонија за 
членство во НАТО и аспирациите кон ЕУ. Загриженоста од руските активности 
на Балканот, ЕУ одлучи да се отвори кон земјите од овој регион. ЕУ има двојни 
стандарди кон земјите од Балканот и Грција која од 1967 година па се до денес е 
финансиски заштитена, а од балканските земји бара да го подобрат владеењето и 
да ги почитуваат границите на своите соседи, додека на Грција и е дозволено се? 
Ваквата хипокризија и штети на кредибилитетот на Европа. Самоопределувањето 
на земјите- членки на ЕУ е зацртано како агенда што е можно повеќе а, да не се 
запрашаме зошто Европа е толку попуслива кон Грција ? Обединета Европа како 
предизвик на суверени држави или барање на одредени земји одделување од 
ЕУ како што е БРЕГЗИТ, барањето за отцепување на Каталонија од Шпанија, и 
критиките упатени  за зачувување на европските вредности кон Унгарија и Полска 
како и кон Австрија и Чешка? 
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Геополитиката и геостратегијата на  големите сили САД, ЕУ- Русија, Кина, 
Турција т.е. помеѓу Истокот и Западот ќе влијае врз иднината на сувереноста на 
малите земји поточно врз Балканот. Малите балкански земји се политички кревки 
во однос на етничките прашања и застапеноста на човековите права кои се 
трудат да ѓи спроведат по европските закони. Македонија е длабоко влезена во 
реформските процеси и агендата 369 во зададените европски закони и засилената 
надворешна политика за што е можно побрз влез во НАТО-алијансата. Граѓаните 
на Р. Македонија се во се поголема неизвесност  за опстојот на Унитарноста на 
државата опкружени од политичките кризи кои се предизвикани од политичките 
партии во однос на законот за јазиците, преговорите со Грција околу Уставното 
име Македонија, со што доведува до поделба на граѓаните и разочарување  кон ЕУ 
која треба да гарантира стабилност на Р. Македонија. На повидок е понатамошната 
геополитика и геостратегија за земјите од Балканот и нивната понатамошна 
иднина.

КОРИСТЕНА ЛИТЕРАТУРА:
1. http://kolozeg.info/2017/12/15/неизбежноста-на-2-глобална-опција-на/
2. https://mk.wikipedia.org/wiki/Геополитика
3. http://respublica.edu.mk/blog/2018-03-01-08-55-13
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BRIEF OVERVIEW OF THE PROCESS OF FISCAL 
DECENTRALIZATION IN MACEDONIA

Abstract: Macedonia began the process of fiscal decentralization in July 2005. 
Decentralization, including fiscal decentralization, has the goal to bringing local 
government services close to its residents. This paper provides a descriptive account 
of the fiscal decentralization in Macedonia. Critiques argue that fiscal decentralization 
did not reduce dominance of already developed municipalities such as the City of 
Skopje and did not necessarily improve the services to its constituents. It has also 
been contended that money transferred to local government units is insufficient. 
This paper points to another problem, institutional incapacity to spend their money. 
Further research is needed to determine the roots of this major problem. Keywords: 
Geopolitic, Geostrategy, USA, EU, Russia, China, Turkey, Balkan, Euroasia, Sovereignty, 
Economic investments.

Key words: fiscal decentralization, local services, Macedonia

1) INTRODUCTION
Macedonia began the process of fiscal decentralization in July 2005. 

Decentralization, including fiscal decentralization, has the goal to bringing local 
government services close to its residents. The theory suggests that reduction of 
distance between service providers and service recipients contributes to improved 
efficiency and greater residents’ satisfaction (De Mello, 2010). It also contributes 
to reduced distortion in the budget allocation (De Mello, 2010). Decentralization of 
decision making, in general, assumes greater level of transparency in government 
affairs. This is especially the case with fiscal decentralization because local governments 
have extended authority for service delivery to their residents. 

This paper provides an overview of the fiscal decentralization in Macedonia. 
Firstly, it briefly discusses the legal framework that shaped the process of fiscal local 
administration reform. Next, it examines the major changes in municipality budgets 
over the period of decentralization. The paper concludes with a discussion about some 
of the consequences from the process of fiscal decentralization and potential remedies. 

2) FISCAL DECENTRALIZATION TRENDS IN MACEDONIA
 Macedonia in 1991 inherited highly decentralized system with 34 municipalities 

with almost complete fiscal autonomy (Todorovski, 2001; OSCE, 2014). Soon after 
gaining its independence, a new law on territorial organization was adopted, increasing 
the number of municipalities to 124. The 1995 Law of Local-Self Government was 
a huge step backward to centralization of major functions that once were given to 
localities. 

As a country striving to become an EU member, Macedonia was obligated to follow 
the demands for compliance imposed by the European Union (EU). Decentralization, 
including fiscal decentralization, was a major requirement for the aspirant countries, 
although most of the EU member countries remain highly centralized in their local 
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affairs (Borzel, 2011). The European Chapter on Local-Self Government, ratified by 
the Macedonian Parliament became an integral part of the Macedonian legislative 
framework. The EU Chapter guarantees a high degree of local autonomy and more 
direct input from the citizens in the business of the government1 . 

2.1. Legal framework, institutional preparedness, and major seatbacks
According to the Law on Local Self-Government (article 22), Macedonian 

self-government units will be financially independent. Similarly, the Macedonian 
Constitution (article 114) assumes fiscal independence of municipalities by having 
own revenue sources. 

The decentralization reforms in Republic of Macedonia are regulated with the 
Law on Self-Government, the Law on Financing the Units of Local-Self Government, The 
Law on Territorial Organization of the Units of Local-Self Government, and the many 
by-laws regulating the procedures for money transfers from the Central Government 
to the Units of Local Government. 

Fiscal decentralization in Macedonia went in two phases. The transition from 
phase one to phase two was gradual and conditioned. Only municipalities with strong 
administrative capacity were able to enter the second phase. By the end of 2006, only 
about 50 percent fulfilled these conditions (Levitas, 2009). In 2011, this number was 75, 
including the City of Skopje (Levitas, 2011).  

During the first phase of fiscal decentralization, the central government 
transferred the authority for collection of municipality own tax income and drafted 
methodology for transferring capital and earmarked grants from central to local 
governments.  

The second phase began in January 2007. Only municipalities institutionally 
ready to transition entered stage two in January. The municipalities were deemed 
ready if they presented sound financial institutional capacity, including staffing of key 
positions within the municipal administration (the condition was at least 90 percent 
of all municipalities comprising of 90 percent of the population to have at least 2 
financial officers and at least 3 tax experts). The municipalities that did not meet these 
conditions were to be transitioned at a later time when they were ready. During this 
stage, in addition to staffing, municipalities were required to prepare regular financial 
reports and submit them for approval to the Ministry of Finance. In order to actually 
receive block grants, the level to which these conditions were met was evaluated by 
the phase commission. Then, the municipality submitted a written request from the 
proper minister and the minister of finance.  Those, which successfully transitioned 
to phase two received block transfers for: culture, social welfare and child protection, 
primary and secondary education, and primary healthcare (Sopurich, at. al, October 
2007; Nikolov, 2004, Levitas, 2011). 

Local Government Budgets 
Local government fiscal autonomy is recognized when municipalities are free and 

able to prepare, adopt and implement their own budgets. Municipality budgets then, 
at least theoretically represent the priorities of the local government and their ability 
to provide services for their residents independently from the central government 
(Levitas, 2009).

1 Ministry of Finance, Republic of Macedonia. (December, 2003). Proposal for Passage of the Law on Finan-
cing of the Units of Local Self-Government.
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The 2005 Law on Financing of the Units of Local Self-Government2  introduced 
significant changes to the old highly centralized and lethargic system of local units. 
Local governments gained new revenue sources to finance delegated functions from 
the central government. Before the law, for example, the only taxes under municipal 
authority were property and inheritance (wealth) taxes (Levitas, 2009, 2011; Nikoloski, 
n.d.; OSCE, 2014, and WB, 2015). The reforms imposed by the Law (2005) gave 
localities a broad spectrum of new tax resources. In addition to property taxes and 
inheritance taxes, the new local taxes included: taxes from property sale, local fees 
such as communal and administrative fees, own revenues such as revenues from rents, 
interest, and sales of local property, grants, and other revenues sources.  

Specifically, municipalities received or were to receive the following revenues: 
1) 100% personal income tax from artisans and 3% from all other employees who live 
in the municipality but work in another. 2) 4.5% of the Value Added Tax (VAT) levied 
in the previous fiscal year. At least 50% of VAT is to be allocated to local governments 
based on formula, with some exceptions to the City of Skopje.  3) Central government 
grants: earmarked grants, capital donations, block grants, and donation for a delegated 
activity. The allocation of the earmarked grants is based on programs submitted by the 
proper ministers, distributed by projects and institutions. The spending is monitored 
by the proper Ministry and the Ministry of Finance. Capital grants’ allocation is done 
according to an adopted Central Government Program. Block grants are used for 
delegated activities in the fields of culture, education, social protection and primary 
health care provision. The proper ministries and Central Government Funds prepare 
methodology for the allocation criteria based on a formula emphasizing performance 
indicators. 

Most of the formulas were based on population (per capita) allocation, thus 
preferring densely populated municipalities, which in all cases are urban. The 10 
municipalities within the City of Skopje were systematically put in a more favorable 
position to all other urban municipalities. The losers from the deal were rural 
municipalities. The municipalities within the City of Skopje were already in a better 
position than all other municipalities and this gave them an additional boost. 

The expenditures and revenues, due to central government transfers have increased 
for over 50 percent. However, that did not make the distribution more equitable. 

Table 1 shows major revenues and expenditures by category under the current 
classification adopted by the Ministry of Finance. From the total expenditures for all 
municipalities, the share for the 10 Skopje municipalities and the City of Skopje (which 
is a separate local unit) was 35 percent in 2008. This share during the decentralization 
period dropped slightly to 33.5 in 2015. The expenditures for goods and services in all 
Skopje municipalities were 39 percent (all other municipalities spent a little over 60 
percent). This percent was fairly steady throughout the decade, fluctuating between 
38 percent in 2015 and 42 percent in 2012. Capital expenditures disparity for the same 
period (2008-2015) was even higher, ranging from 57 percent in 2011 and 2012 to 45 
percent in 2015. Put differently, over half of all municipality expenditures for capital 
projects were in Skopje municipalities.  

Revenues are also not distributed equally among municipalities. From all tax 
revenues, Skopje municipalities had 56.5% in 2008 and 49.5% in 2015, a decline of 
only 7 percent points. Nontax revenue distribution have increased for the same period, 

2 Levitas (2009) refers to this Law as the 2005 Law on Local Government Finances. We use the official trans-
lation used by the Government of Republic of Macedonia.
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from 48.5% in 2008 to 52.7% in 2015. 
These numbers clearly support the criticism that decentralization did not 

improve regional distribution. Instead, it favored densely populated municipalities 
such as those within the City of Skopje. 

Table 1: Local Government Revenues and Expenditures

3) DISCUSSION 
OSCE (2014) conducted a survey of 28 municipalities (of which, 8 were in Skopje), 

and found that some of the major problems associated with fiscal decentralization 
included: lack of funding, unclear or inappropriate legislation, low level of cooperation 
with the central government, understaffing in the municipal administration, and 
inappropriate capacity of knowledge and skills of the municipal administration. 
(Jovanova, Lazarova Krstecks, Dalipi, and Dimovski, 2014, p. 11). Underfunding, was 
and perhaps remains to be one of the major problems of fiscal decentralization. OSCE 
analysis revealed that in 2012, the European Union central governments accounted for 
roughly 50% of the GDP, while in Macedonia this was below 40%. Local governments’ 
expenditures in Macedonia were only 18.3% of GDP (Jovanova et.al., 2014). Regarding 
underfunding, there is a conflicting evidence. As table 1 shows, in 2008, over 2.33 
billion denars (almost 38 million euros) were not spent by the municipalities. In 2015, 
this number was significantly reduced, but still high, almost 900 million denars (14.5 
million euros) remained allocated but not spent. Given that data came from the final 
accounts of the municipalities, which reflect the actual spending, not the difference 
between planned and realization, the problem warrants further investigation. These 
are revenues that the municipalities had received but for whatever purpose, had not 
spent them. 

Understaffing budget departments, according to the surveyed local employees, 
was especially problematic because only a very small number of municipalities had 
the tools to handle this problem appropriately. Central government advised training 
and development programs for local administrators to address the problem with 
staff knowledge and skills. However, while 73 percent of the governments allocated 
some money for these programs, only a very small number of local governments had 
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significant funds and capacity to actually solve the problem (Jovanova el.al., 2014, p. 
34). 

The problem was even more prominent because the Law on Financing Local-Self 
Government Units obliged local governments to establish system and procedures for 
conducting internal audits. The Mayor has the obligation to submit annual audits to 
the Central Harmonization Unit at the Ministry of Finance. Professionalism of these 
delegated responsibilities requires knowledgeable staff and funding, which again, was 
a delayed process in this transitional period. Staffing local government positions with 
professionals (and not with partisan candidates) should remain a priority for most local 
governments in Macedonia. 

Macedonia has reached the final stages of fiscal decentralization. However, it 
seems that most of the problems inherited by the previous period remain. It is to the 
best interest of the local governments across Macedonia to start collaborating more 
and to find solutions to their pressing problems. 

More equitable allocation of researches is very important as this is the pre-
requisite for more equitable service delivery and ultimately, fostering more equitable 
economic development policies. However, analysis of the surplus not spent by the 
municipalities raises questions about the municipal institutional capacity. 
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EUROPE–THE LETZTE MENSCH OR ÜBERMENSCH, THE 
NEW BYZANTIUM OR DECLINING ROME

Abstract: Where does Europe end as an idea and as ageoeconomic and politico-
military reality? The European Union has so far avoided setting geographical limits on 
Europe — even defining them would mean making political, cultural and financial 
choices. Time to rethink the whole project.Keywords: Geopolitic, Geostrategy, USA, 
EU, Russia, China, Turkey, Balkan, Euroasia, Sovereignty, Economic investments.

Keywords: Europe, ideology, geography, history, Christian Ummah, 
transformative powers

A freshly released IMF’s World Economic Outlook brings (yet again, for the eighth 
year in a row) no comforting picture to anyone within the G-7, especially in the US and 
EU. Will the passionately US-pushed cross-Atlantic Free Trade Area save the day? Or, 
would that Pact-push drag the things over the edge and mark an end of the unionistic 
Europe? Is the extended EU conflict with Russia actually a beginning of the Atlantic-
Central Europe’s conflict over Russia, an internalization of mega geopolitical and geo-
economic dilemma – who accommodates with whom, in and out of the Union? Finally, 
does more Ukrainian (and Eastern Europe) calamities pave the road for a new cross-
continental grand accommodation, of either austerity-tired France or über-performing 
Germany with Russia, therefore the end of the EU? 

For whose sake Eastern Europe has been barred of all important debates such as 
that of Slavism, identity, social cohesion (eroded by the plunder called ‘privatization’), 
secularism and antifascism? Why do we suddenly wonder that all around Germany-led 
Central Europe, the neo-Nazism gains ground while only Russia insists on antifascism 
and (pan-)Slavism?

Before answering that, let us examine what is (the meaning and size of ) our 
Europe? Where, how and – very importantly – when is our Europe? For example, is the 
non-EU Europe the existent but invisible world, sort of the dark side of the moon? Or, 
is that something more? Beyond the ancient Maastricht and Schengen: the Roman 
Hadrian Wall and Limes Line there was no world at all. There was only (an instrument 
of ) the Silk Road – that antique WTO, isn’t it? Hence, is this unionistic condominium the 
best of Europe, or Europe itself?

Is the EU an authentic post-Westphalian conglomerate and the only logical 
post-Metternich concert of different Europes, the world’s last cosmopolitan enjoying 
its postmodern holiday from history1?  Is that possibly the lost Atlántida or mythical 
Arcadia– a Hegelian end of history world? Thus, should this OZ be a mix of the 

1 One of the greatest historians of our age, Sir Toynbee, gives an interesting account of our civilizational vertical. He 
clas-sifies as many as nineteen major civilizations: Egyptian, Andean, Sinic, Minoan, Sumerian, Mayan, Indic, Hittite, 
Hellenic, Western, Orthodox Christian/Russian, Far Eastern, Orthodox Christian/main body, Persian, Arabic, Hindu, 
Mexican, Yucatec, and Babylonic. Further on, there are – as he calls them – four abortive civilizations (Far Western 
Christian, Far Eastern Christian, Scandinavian, Syriac) and five arrested civilizations (Polynesian, Eskimo, Nomadic, 
Ottoman, Spartan). Like to no other continent, majority of them are related (originating from or linked) to European 
proper.
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endemically domesticated Marx-Engels grand utopia and Kennedy’s dream-world 
“where the weak are safe and the strong are just”? Or, is it maybe as Charles Kupchan 
calls it a ‘postmodern imperium’? Something that exhorts its well-off status quo by 
notoriously exporting its transformative powers of free trade dogma and human rights 
stigma2 –a modified continuation of colonial legacy when the European conquerors, 
with fire and sword, spread commerce3,  Christianity and civilization overseas – a kind 
of ‘new Byzantium’, or is that more of a Richard Young’s declining, unreformed and rigid 
Rome? Hence, is this a post-Hobbesian (yet, not quite a Kantian) world, in which the 
letzte Mensch expelled Übermensch? Could it be as one old graffiti in Prague implies: 
EU=SU²? Does the EU-ization of Europe equals to a restoration of the universalistic 
world of Rome’s Papacy, to a restaging of the Roman-Catholic Caliphate?Is this Union 
a Leonard’s runner of the 21st century, or is it perhaps Kagan’s ‘Venus’– gloomy and 
opaque world, warmer but equally distant and unforeseen like ‘Mars’?4 

Is this Brussels-headquartered construct, the 20th century’s version of Zollverein 
with standardized tariffs and trade, but of an autonomous fiscal policy and politics? 
Thus, is the EU a political and economic re-approachment of sovereign states or maybe 
just an(other) enterprise of the borderless financial capital? Ergo, would that be a pure 
construct of financial oligarchy whose invisible hand tacitly corrupted the Maastricht 
Treaty as to web-up a borderless, limitless, wireless and careless power hub, while at 
the same time entrenching, silencing and rarefying labour within each nation state?

Is this a supersized Switzerland (ruled by the cacophony of many languages and 
enveloped in economic egotism of its self-centered people), with the cantons (MS, 
Council of EU) still far more powerful than the central government (the EU Parliament, 
Brussels’ Commission, ECJ), while Swiss themselves –although in the geographic heart 
of that Union – stubbornly continue to defy any membership. Does it really matter 
(and if so, to what extent) that Niall Ferguson wonders: “…the EU lacks a common 
language, a common postal system, a common soccer team (Britain as well, rem. A.B.) 
even a standard electric socket…“? Kissinger himself was allegedly looking for a phone 
number of Europe, too. Baron Ridley portrayed the Union as a Fourth Reich, not only 
dominated by Germany, but also institutionally Germanized. Another conservative 
Briton, Larry Siedentop, remarked in his Democracy in Europethat it is actually France 
who is running the EU ‘show’, in the typical French way – less than accountable 
bureaucracy that prevents any evolution of the European into an American-style United 
States. Thus, Siedentop’s EU is more of a Third Bonapartistic Empire than possibly a 
Fourth German Reich. The Heartland or Rimland?

2 Lately, it looks like a Gay-rights Jihad at many places. The non-selective, but massive push without premeditation 
on the key issue here: whether homosexuality should be either tolerated behavior or promoted life-style, has to be 
urgently revisited and (re-)calibrated. As it stands now, this Gay-rights Jihadserves neither the human/behavioristic 
rights nor a worrying birth-rates decline. The European demographics is far more of a serious and urgent socio-eco-
nomic problem. Why? It is closely related to the emotional-charge inflammable triangular issues – identity, migra-
tion and integration, and by it triggered (to say: justified) right-wing anti-politics.  
3 Is globalization the natural doctrine of global hegemony? Well, its main instrument, commerce –as we know 
– brings people into contact, not necessarily to an agreement, even less to mutual benefits and harmony...Or, “If 
goods cannot cross borders, armies will” is the famous saying of the XIX century French economist Frederic Bastiat, 
so often quoted by the longest-ever serving US Secretary of State Cordell Hull.
4 ”No venue has been created in which an EU-wide public opinion might be formed… European Parliament elec-
tions are not truly European because they are 27 different elections with different electoral systems after cam-
paigns in which national issues predominate… Under present procedures, both the President of the European 
Commission and the President of the European Council are selected in private meetings of heads of governments..”, 
says former Irish Prime Minister John Bruton. Bruton, J. (2013), How real is the danger of an EU collapse?, EU Journal 
Europe’s World 23(13) 2013, Brussels
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After all, is the Union yet another virtue out of necessity, as Brzezinski claimed, 
that after centuries of colonial overstretch and of mutual destructions (between 
protagonists in close geographic proximity), Europe irreversibly lost its demographic, 
economic and politico-military importance, and that the early EU was more of an 
attempt to rescue a nation state than it was the quest for a true enterprise of the 
European Community building?

Despite different names and categorizations attached, historical analogies and 
descriptions used, most scholars would agree upon the very geopolitical definition of 
the EU: Grand re-approachment of France and Germany after WWII, culminating in the 
Elysée accords of 1961. An interpretation of this instrument is rather simple: a bilateral 
peace treaty through achieved consensus by which Germany accepted a predominant 
French say in political affairs of EU/Europe, and France – in return – accepted a more 
dominant German say in economic matters of EU/Europe. All that tacitly blessed by a 
perfect balancer– Britain, attempting to conveniently return to its splendid isolation 
from the Continent in the post-WWII years. Consequently, nearly all scholars would 
agree that the Franco-German alliance actually represents a geopolitical axis, a 
backbone of the Union.

However, the inner unionistic equilibriumwill be maintained only if the Atlantic-
Central Europe skillfully calibrates and balances its own equidistance from both 
assertive Russia and the omnipresent US.Any alternative to the current Unionis a grand 
accommodation of either France or Germany with Russia. This means a return to Europe 
of the 18th, 19th and early 20th centuries – namely, direct confrontations over the 
Continent’s core sectors, perpetual animosities wars and destructions. Both Russia and 
the US has demonstrated ability for a skillful and persistent conduct of international 
affairs, passions and visions to fight for their agendas. It is time for Brussels to live up 
to its very idea, and to show the same. Biology and geopolitics share one basic rule: 
comply or die. 
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ВЛИЈАНИЕТО НА  ГЕОПОЛИТИКАТА ВРЗ  ЗЕМЈИТЕ ОД  
БАЛКАНОТ И НИВНАТА СУВЕРЕНОСТ 

АНАЛИТИЧКИ ОСВРТ

Апстракт:  Милениумските развојни цели ја одржуваат потребата за 
мулти – секторски пристап за да се подобри здравјето, благосостојбата и 
добрососотојбата на целото население во светот. Надградувајќи ја работата на 
Комисијата за Социјалните Фактори за Здравје, меѓународната посветеност на 
Милениумските Развојни Цели ја препознава меѓузависноста помеѓу здравјето и 
другите индикатори на непривилигираност: „нееднаквостите во здравството кои 
можат да се избегнат се јавуваат поради условите во кои луѓето растат, живеат, 
работат и стареат, и поради системите кои имаат за цел да се справуваат со 
болестите. Условите во кои луѓето живеат и умираат се за возврат обликувани од 
политички, социјални и економски сили“ (CSDH 2008, str 1). Пред една деценија, 
светските лидери усвоија план за подобар свет – Милениумските развојни цели. 
Извештајот за Милениумските развојни цели од 2010 година покажа дека иако 
светот направи големи достигнувања, особено во борбата против сиромаштијата, 
скорешната економска криза го намали, или пак дури и го уназади прогресот кон 
некои од областите на осумте цели. Денес, повеќе од кога и да е, светот треба да 
се обедини за да преземе акција за остварување на Целите.

Клучни зборови: Милениумските развојни цели, напредок, подобрување 
на нееднаквостите

GEOPOLITICAL IMPACT ON THE BALKANS AND THEIR 
SOVEREIGNTY ANALITICAL REVIEW 

Abstract: The Millennium Development Goals maintain the need for a multi-sector 
approach to improve the health, well-being and well-being of the entire population in 
the world. By upgrading the work of the Commission on Social Health Factors, the 
international commitment of the Millennium Development Goals recognizes the 
interdependence between health and other indicators of non-privileged: «Inequalities 
in healthcare that can be avoided are due to the conditions in which people grow, live, 
work and aging, and because of systems that aim to cope with diseases. The conditions 
in which people live and die are in turn shaped by political, social and economic forces 
«(CSDH 2008, str 1). A decade ago, world leaders adopted a plan for a better world 
- the Millennium Development Goals. The Millennium Development Goals Report of 
2010 showed that while the world has made major advances, particularly in the fight 
against poverty, the recent economic crisis has reduced or even reduced the progress 
towards some of the areas of the eight goals. Today, more than ever, the world needs 
to unite to take action to achieve the Goals.

Keywords: Millennium Development Goals, progress, Improving inequality
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ОСТВАРУВАЊЕ НА МИЛЕНИУМСКИТЕ РАЗВОЈНИ ЦЕЛИ (МРЦ)
Глобалната Стратегија на Обединетите Нации за здравје на децата и 

жените беше лансирана во 2010 година, како напор да се маркираат болестите и 
смртнтие случаи кои можат да се спречат и да се подобри пристапот кон услуги 
за жените, фокусирајќи се на „правичност во пристапот и исходите, обезбедувајќи 
со сигурност дека сме ги досегнале оние кои се навистина непривилегирани и 
маргинализирани“. Постигнувањето на МРЦ е клучен дел од оваа стратегија и 
нивното остварување би придонело да се спасат животите на 4 милиони деца 
и околу 190 000 жени само во 2015 година (Бан,2010). Додатно на ова, во 2010 
година беше основана Агенцијата за жени на ОН, предводена од поранешниот 
претседател на Чиле Michele Bachelt, па и оваа агенција сметаше дека е од 
огромна важност да се увидат родовите нееднаквости. Оваа агенција има за цел 
да ги промовира правата на жените и нивното целосно учество во глобалните 
случувања.

Кога се зборува за родовата нееднаквост исто така се мисли на ефикасно 
препознавање на потребите за здравствени услуги и негата на мажите. Некои 
земји имаат развиено или развиваат здравствени политики за мажи (на пример 
Велика Британија, Ирска, Австралија). Исто така и СЗО ја препознава важноста 
да се вклучат и мажите и момчињата во промовирање на родовата еднаквост 
и во подобрувањето на здравјето и на мажите и на жените, и неодамна СЗО го 
објави документот – Политички пристап во ангажирање на мажите и момчињата 
во постигнување на родовата еднаквост и правичност во здравството. Оваа 
политика накусо ги прикажува и промовира политичките пристапи кои можат да 
ги „забрзаат промените за родова еднаквост во домот, да го намалат нивото на 
насилство и сексуална експлоатација, да ги поддржат новопријавените практики 
за безбеден секс и да го намалат прекумерното конзумирање алкохол од страна 
на мажите“.

Поборниците за Милениумските развојни цели сметаат дека е тешко да се 
измерат остварените ефекти од некои цели, но сепак постои валидност на нивната 
перспектива како што е поставувањето долгорочна политичка и оперативна 
рамка за постигнување на целите. Со зголемување на квантитетот и квалитетот на 
здравствените системи кај земјите во развој ќе се собираат и повеќе податоци, а 
исто така, ќе се постигне и поголем напредок и увид од ефектите на овие цели....
На крај, МРЦ ќе го насочат вниманието кон мерките на благосостојбата надвор од 
приходите што ќе придонесе и до поефикасно финансирање во остварувањето 
на овие цели.

Се смета дека МРЦ ќе го потпомогнат и човековиот развој при што нема 
да биде најважен приходот, туку ќе се даде предност на интервенциите во 
приоритетните области и во воспоставувањето на цели со операционализирани 
мерки за напредок. Мерењето на човековиот развој во рамките на МРЦ го 
надминува прашањето на приходите и се насочува кон здравјето и образованието 
вклучувајќи ги половите и репродуктивните права, одржливоста на животната 
средина и ширењето на технологијата. Давањето приоритет на интервенциите им 
помага на земјите во развој со ограничени ресурси да донесуваат одлуки за тоа 
каде да ги распределуваат ресурсите и преку кои јавни политики. Милениумските 
развојни цели, исто така, ја зајакнуваат и заложбата на развиените земји да им 
помогнат на земјите во развој како и да ја поттикнат финансиската помош на 
размена на информации. Заедничката одговорност на земјите во развој и на 
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развиените земји за постигнување на овие цели го зголемува потенцијалот 
за нивниот успех што е зајакнато со поддршката на 189 земји (милениумските 
развојни цели се најшироко прифатени цели за намалување на сиромаштијата 
коишто некогаш биле поставени во светот.

Напредокот во однос на постигнувањето на овие цели е нерамномерен. 
Некои земји постигнаа некои од целите додека другите земји се на пат да ги 
остварат. Големите земји коишто ги постигнаа овие цели се: Кина (кадешто 
сиромашното население се намали од 452 милиони на 278 милиони) и Индија 
поради јасните внатрешни и надворешни фактори на економскиот развој. Сепак, 
постојат области на коишто им е најпотребно намалување на сиромаштијата 
како што се на пример регионите во Субсахарска Африка, кадешто треба да се 
направат драстични промени во подобрувањето на квалитетот на живеење. 
Паралелно со Африка, сиромаштијата во Субсахарска Африка се намали само за 
еден процент и токму поради тоа се изложува на голем ризик да не ги исполни 
Милениумските Развојни Цели до 2015 година. Отварањето на овие прашања ќе 
утврди дали милениумските развојни цели се постигнати или не. Главно станува 
збор за целите поврзани за полот и половата еднаквост, поделени во хуманитарни 
и развојни агенди.

За да се забрза напредокот на милениумските развојни цели, Групата на 
министрите за финансии, Г8, се сретнаа во Лондон во јуни 2005 година (за време 
на подготовките на Самитот на земјите на Г8 групата во Глениглас во јули) и се 
договорија да обезбедат доволни финансиски средства за Светската банка, ММФ 
и Африканската банка за развој со цел да се откаже дополнителниот долг во износ 
од 40 до 50 милијарди долари од земјите членки на ХИПС (група на најзадолжените 
земји во светот). Со ова ќе им се овозможи на сиромашните земји да можат да 
ги прераспределат средствата сочувани од заборавениот долг на социјални 
програми за подобрување на здравјето и образованието како и за ублажување 
на сиромаштијата. 

Финансиски поддржани од групата Г8, Светска банка и ММФ, Африканската 
банка за развој го поддржа Планот од Глениглас и ја спроведе Мултилатералната 
иницијатива за ослободување од долг. Иницијативата за ослободување од 
мултилатерален долг го дополнува ХИПС со тоа што на секоја земја која што е 
вклучена во проектот ХИПС и се овозможува 100% простување на мултилатералниот 
долг. Земјите коишто претходно донеле одлука за прифаќање на простување на 
целосен долг значи дека агенциите кои што им дале заем потврдиле дека земјите 
продолжиле да ги одржуваат реформите спроведени за време на статусот на 
ХИПС. Други земји, пак, последователно стигнале до моментот кога автоматски 
примиле целосно простување на нивните мултилатерални долгови во рамките на 
Иницијативата за ослободување од мултилатерален долг.

Додека Светска банка и Африканската банка за развој ја ограничија 
Мултилатералната иницијатива за ослободување од долг за земјите коишто 
ја завршија програмата ХИПС, критериумите на ММФ за оваа иницијатива се 
помалку рестриктивни за да се усогласат со барањето за „еднаков третман“. 
Наместо ограничување на подобноста на земјите од ХИПС, секоја земја со 
годишен приход од 380 долари по глава на жител или помалку се квалификува за 
Мултилатералната иницијатива за ослободување од долг. ММФ го усвои прагот 
од 380 долари бидејќи тоа е блиску до земјите квалификувани за ХИПС. Сепак, 
со приближувањето на 2015 година, растат и глобалните несигурности како што 
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се економската криза и климатските промени коишто ја отворија можноста да се 
преиспита пристапот на милениумските развојни цели до политиката за развој. 
Според политичкиот извештај „Во фокус“ на Институтот за развојни студии, во 
дискусијата за „по 2015 година“ стана збор за преиспитување на вредноста на типот 
на милениумските развојни цели, пристапот до меѓународниот развој базиран врз 
целите, за досегашниот напредок во намалувањето на сиромаштијата, за животот 
во неизвесна иднина како и истражување за тоа каков вид на систем е потребен по 
истекот на рокот на МРЦ. Понатамошниот развој во осмислувањето на стратегии 
и пристапи за постигнување на МРЦ вклучува и истражување од Институтот за 
развој на прекуокеанските земји за улогата на капиталот. Истражувачите при 
Институтот за развој на прекуокеанските земји тврдат дека напредокот може да 
се забрза поради неодамнешните откритија во улогата на капиталот којшто тој 
ја игра во создавањето на виртуозниот круг кадешто растењето на капиталот се 
грижи за тоа сиромашните да учествуваат во развојот на нивните земји со што 
доаѓа и до намалување на сиромаштвото и развој на финансиската стабилност.

Сепак, капиталот не треба да се гледа само од економска гледна точка туку 
и од политичка. Како пречка за реализацијата на МРЦ, Меѓународниот суд за 
политика за дрога и наркотични средства ги забележува и ефектите од зголемена 
употреба на дрога. Други научници, коишто го истражуваат развојот, како што 
се Наила Кабер, Карин Кроун и Нолин Хејзер (2010), сметаат дека зголемениот 
фокус врз зајакнувањата на правата на жените како и родовата еднаквост и 
политиките поврзани со нив ќе го забрзаат напредокот на МРЦ. Кабер смета дека 
зголемувањето на овластувањата на жените и пристапот до платена работа ќе 
помогне во намалувањето на смртноста кај децата. Својот став таа го поткрепува 
со докази дека земјите од Јужна Азија со високо ниво на полова дискриминација 
го ограничуваат пристапт на жените до храна и здравствена заштита и токму 
тоа е причина за овие земји да имаат највисоки стапки на многу мала тежина на 
новороденчиња во светот. Со подобрување и зголемување на моќта на жените 
во семејството преку платена работа, ќе се намали и смртноста кај децата. 
Друг начин за зајакнување на жените којшто ќе помогне да се забрзаат и МРЦ 
е обратната врска помеѓу школувањето на мајката и смртноста кај децата како 
и позитивната корелација помеѓу зголеменото залагање на мајките за поголем 
приход и здравјето на своите деца, особено доенчињата... Зголемувањето на 
образованието на мајките и учеството во работата ги зголемува овие ефекти. На 
крај, овластувањата на жените преку создавање на економски можности за нив 
го намалува учеството на жените во пазарот на сексуалната трговија со што се 
намалува и ширењето на СИДА, опфатено во шестата Милениумска Развојна Цел. 
Со цел да се охрабрат жените во развојот и напредокот на МРЦ, потребно е да се 
стави поголем акцент врз развојните политики на половата интеграција како и 
собирање податоци врз основа на полот.
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КОНДЕМНАТОРНА ТУЖБА И ПРАВЕН ИНТЕРЕС ЗА 
БАРАЊЕ НА КОНДЕМНАТОРНА ПРАВНА ЗАШТИТА

Апстракт:  Кондемнаторната тужба е тужба заради осуда на тужениот 
која ја поднесува тужителот до судот и со која бара од судот да му наложи на 
тужениот одредено чинење, трпење или пропуштање. Основна причина поради 
која тужителот бара кондемнаторна правна заштита е повредата на некое негово 
граѓанско субјективно право. Од таа причина правниот интерес да се бара 
кондемнаторната заштита најчесто се презумира ex lege и нема потреба да се 
докажува.

Клучни зборови: кондемнаторна тужба; правен интерес, граѓанско 
процесно право.

CONDEMNATORY LAWSUIT AND LEGAL INTEREST FOR 
REQUESTING CONDEMNATORY LEGAL PROTECTION 

Abstract:The condemnatory lawsuit is a lawsuit for conviction of the defendant 
filed by the plaintiff to the court with which he requests the court to impose on 
the defendant certain cost, suffering or omission. The main reason why the plaintiff 
requires condemnatory legal protection is the violation of some of his civil subjective 
right. For this reason, the legal interest in seeking condemnatory protection is usually 
ex lege and there is no need to be proven by the plaintiff.

Keywords: condemnatory lawsuit; legal interest; civil procedural law

ВОВЕД
Кондемнаторната тужба е најстар изворен и редовен облик на тужба со кој се 

иницира парничната постапка. Кондемнаторната тужба е тужба со која тужителот 
бара правна заштита само по повредата на граѓанското субјективно право. Токму 
поради ова кондемнаторната тужба покажува свои особености и како таква треба 
да се разликува од деклараторната и конститутивната тужба.

1. ПОИМ ЗА КОНДЕМНАТОРНА ТУЖБА
Кондемнаторната тужба во времето на првите национални кодификации на 

граѓанското процесно право како Германскиот граѓански процесен закон од 1877 
година законски не била именувана. 

Законската недифинираност на кондемнаторната тужба значела вистински 
предизвик за теоријата на граѓанското процесно право каде за прв пат ќе бидат 
направени обиди за именување на оваа тужба. Во германската процесна доктрина 
се користеле два термини за кондемнаторната тужба и тоа: тужба за одредено 
активно однесување на тужениот (Leistungsklagen) и тужба за осуда на тужениот 
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(Verurteilungsklage)1.  Од овие два термини компаративната теорија на граѓанското 
процесно право го усвоила и зела за општо прифатен вториот термин2 . Оттука 
произлегува дека кондемнаторната е тужба заради осуда на тужениот затоа што 
со оваа тужба не секогаш се бара исклучиво одредено активно однесување на 
тужениот. 

2. ВИДОВИ НА КОНДЕМНАТОРНИ ТУЖБИ
Кондемнаторната тужба како тужба заради осуда на тужениот е тужба која 

ја поднесува тужителот до судот и со која бара од судот правна заштита со тоа 
што ќе му наложи на тужениот одредено чинење, трпење или пропуштање. 3 Со 
оваа тужба може да се бара општа осуда, осуда во иднина и осуда со резерва за 
извршност.4 Како таква кондемнаторната тужба во зависност од својата содржина 
може да биде позитивна (тужба со осуда за давање и тужба со осуда за чинење) 
и негативна (тужба со осуда за пропуштање и тужба со осуда за трпење). Типичен 
пример за позитивна кондемнаторна тужба со осуда за давање е тужбата со која му 
се наложува на тужениот да даде одредена исправа, а за позитивна кондемнаторна 
тужба со осуда за чинење е тужбата со која му се наложува на тужениот да 
поправи некоја ствар. Наспрема овие позитивни кондемнаторни тужби типичен 
пример за негативна кондемнаторна тужба со осуда за пропуштање е тужбата 
со која му се наложува на тужениот да престане да врши некое дејствие, зошто 
доколку продолжи да го врши или изврши тоа дејствие ќе дојде до повреда на 
субјективното право на тужителот (на пр: тужбата со која тужителот бара од судот 
да му наложи на тужениот да престане да го користи неговото име), а за негативна 
кондемнаторна тужба со осуда за трпење е тужбата со која се остварува правото 
на правна службеност со која тужителот бара од судот да му наложи на тужениот 
да го трпи преминувањето преку неговиот имот.

3. ПОВОД ПОРАДИ КОЈ СЕ БАРА КОНДЕМНАТОРНА ПРАВНА ЗАШТИТА И 
ПРАВОЗАШТИТНА ФУНКЦИЈА НА КОНДЕМНАТОРНАТА ТУЖБА

Основна причина (повод) поради која тужителот бара кондемнаторна 
правна заштита е повредата на граѓанско субјективно право односно повреда 
на конкретна норма на материјалното право која го признава и гарантира тоа 
субјективно право. Повредата на субјективното право во услови на забрана на 
самопомошта е редовна процесна претпоставка за постоење на правозаштитната 
потреба да се бара кондемнаторна правна заштита, а до неа доаѓа кога носителот 
на обврската од определен граѓанско правен однос истата нема доброволно да 
ја исполни.5  Токму поради ова, правозаштитната функција на кондемнаторната 
тужба е да се отстрани одредена противправна состојба која веќе постои 
(репресивна) со цел одново да се воспостави рамнотежа во нарушениот 
1 За овие терминолошки разлики повеќе Видете кај: Kisch Wilhelm, Beiträge zur Urteilslehre, Verlag von c.l hirs-
chafelt, Leipzig, 1903, 9, 15, 17.
2 Во компаративната теорија на граѓанското процесно право се користи терминот тужба заради осуда: во 
Италија l’azione di condanna, во Португалија acção de condenação, во Шпанија  аcción de condena, во Русија 
иски о присуждении и т.н. Сепак, иако терминот тужба заради осуда е општо прифатен некои процесуалисти 
сметаат дека тој не треба да се користи затоа што потсетува на кривичните тужби и дека е доволно овие 
тужби да се нарекуваат обврзувачки тужби. Така смета Палачкович Душица, Парнично процесно право, 
Крагујевац, 2004, 158.
3 Јаневски Арсен, Зороска-Камиловска Татјана, Граѓанско процесно право, книга прва, Парнично право, 
Правен факултет Јустинијан Први, Скопје, 2009, 369-371.
4 За ова повеќе кај: Scala Angelo, L’azione di condanna, Università Telematica Pegaso, 2006, 6.
5 Повеќе кај: Исаенкова О.В., Демичев А.А., Соловьева Т.В., Ткачева Н.Н, Иск в гражданском судопроизводстве, 
Волтерс Клувер, Москва, 2009, 92.
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материјално правен поредок затоа што е неможно таа да биде воспоставена од 
самите странки на граѓанско правниот однос иако тие доколку имаат волја и 
самите може да ја воспостават. Како таква кондемнаторната тужба е процесен 
инструмент преку кој се бара правна заштита за одредено материјалното 
побарување на тужителот спрема тужениот кое произлегува од одредена 
вонпроцесна материјално правна ситуација. Побарувањето кое произлегува за 
тужителот од конкретната материјално правна ситуација треба да се разликува 
од кондемнаторното тужбено барање. Ова е така затоа што материјално правното 
побарување на кое е овластен тужителот е директно насочено спрема тужениот6  
додека кондемнаторното тужбено барање е насочено кон судот од кого се бара 
да го осуди тужениот на одредено однесување со донесување на судска одлука7.  
Кондемнаторното тужбено барање како такво е правозаштитната форма преку 
која тужителот може да ја оствари содржината на правната заштита која ја бара in 
concreto, па како такво има процесноправна, а не приватноправна природа. 

4. СОДРЖИНА НА КОНДЕМНАТОРНОТО ТУЖБЕНО БАРАЊЕ
Со кондемнаторно тужбено барање тужителот бара од судот да му донесе 

одлука со која ќе му наложи на тужениот одредено чинење, трпење или 
пропуштање. Како такво кондемнаторното тужбено барање е сложено и опфаќа: 
имплицитно утврдување на постоењето на одредено побарување на тужителот 
(деклараторно барање) и барање за осуда на тужениот (кондемнаторно 
барање strictu sensu). Ако судот донесе одлука со која во диспозитивот ќе го 
усвои кондемнаторното тужбено барање на тужителот во образложението на 
својата одлука премолчно ќе го признае и деклараторното тужбено барање на 
тужителот. Поради ова, кондемнаторните тужби уште се можеме да ги  нарчеме 
и деклараторни тужби за осуда. Само доколку одлуката на судот по повод 
поднесеното кондемнаторно тужбено барање биде позитивна ќе дојде до 
остварување на правозаштитната цел на тужителот, а тоа е создавање на основ 
за присилно извршување. Ова значи дека поволната мериторна судска одлука 
за тужителот донесена по повод одредено кондемнаторно тужбено барање не 
само што е res judicata туку е и основ за присилно извршување (извршна исправа). 
Во ситуација, пак, доколку судот донесе пресуда со која ќе го одбие конкретното 
кондемнаторно тужбено барање на тужителот тогаш тоа решение ќе има само 
својство на res judicata, но нема да биде основ за присилно извршување.8  Оттука, 
може да се заклучи дека правозаштитната цел на кондемнаторните тужби е 
добивање на основ за присилно извршување. Поради ова, кондемнаторните 
тужби се тие кои ги отворат вратите на извршната постапка во која најизразено 
се чувствува силината на правото. 

5. ПРАВЕН ИНТЕРЕС ЗА БАРАЊЕ НА КОНДЕМНАТОРНА ПРАВНА ЗАШТИТА
Во услови на забрана на самопомош секој правен субјект може да поднесе 

барање за правна заштита, но ова не значи дека секогаш судовите се должни да 
му дадат правна заштита. Ова го налагаат потребите за рационално користење на 
правосудството. 

Под рационално користење на правосудството се подразбира ангажирање 
6 Calamandrei Piero, La relatividad del concepto de acción, In: Estudios sobre el proceso civil, Revista de Escuela 
Nacional del Jurisprudencia núm 13, México, 1942, 60.
7 Mihajlo Dika, Građansko parnično pravo, Tužba, VI. Knjiga, Narodne novine d.d., Zagreb, 2009, 219.
8 Сталев Живко, Българско гражданско процесуално право, Св. Климент Охридски, София, 1994, 187.
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на правосудството само кога тоа е неопходно односно кога правната корист која 
ја очекува субјектот кој бара правна заштита не може да се постигне на некој друг 
поцелисходен начин. Со оглед на фактот што кондемнаторната заштита најчесто 
се бара по повредата на субјективното право правниот интерес да се бара 
кондемнаторната заштита најчесто се презумира ex lege и нема потреба да се 
докажува. Ова е така затоа што правниот интерес за барање на кондемнаторната 
заштита произлегува од самата содржина на правната заштита која што се бара со 
кондемнаторната тужба. 

Тужителот своето кондемнаторно тужбено барање секогаш го заснова на 
тврдење дека тужениот повредил некое негово субјективно право, па оттука 
произлегува неговиот правен интерес да бара отстранување на повредата. Во 
оваа смисла правниот интерес за барање на кондемнаторната заштита е нешто 
различно од субјективното право и материјалниот интерес на тужителот. Како 
таков правниот интерес е процесно правен поим и процесна претпоставка од 
која зависи дозволеноста на правната заштита. 

Сепак, доколку правото на тужба го анализираме не само од аспект на 
правозаштитната функција туку и од аспект на содржината на правната заштита 
која ја бара тужителот со кондемнаторното тужбено барање, може да се забележи 
дека правниот интерес како претпоставка за барање на кондемнаторна заштита 
не се појавува исто кај сите видови на кондемнаторни тужби. Имено кај некои 
кондемнаторни тужби како што се на пример кондемнаторните тужби заради 
остварување на доспеани побарувања заради исполнување на позитивни чинидби 
9, кондемнаторните тужби заради остварување на недоспеани побарувања врз 
основ на претпоставен правен интерес10  и кондемнаторните тужби за трпење 
и пропуштање11  правниот интерес како хипотетичка категорија се утврдува 
врз основа на наводите во тужбата и како таков има значење на процесна 
претпоставка од која зависи дозволеноста на кондемнаторната тужба, додека 
во други како што се на пример кондемнаторните тужби заради остварување на 
недоспеани побарувања врз основ на докажан правен интерес правниот интерес 
е потребно да го докаже тужителот.

За да тужителот има правен интерес да бара кондемнаторна правна заштита 
потребно е таа да е неопходна и адекватна. Ако кондемнаторна правна заштита 
не е неопходна и адекватна по автоматизам би недостасувал и правниот интерес. 
Типични примери excempli causa кога кондемнаторната правна заштита не е 
неопходна и адекватна постојат во ситуациите кога: 1) тужителот за истата правна 
работа веќе располага со извршен наслов (на пример: со задолжница, нотарска 
извршна исправа), 2) кога е склучен pactum de non petendo (ако е дозволен 
според националното граѓанско процесно право), 3) кога е склучен арбитражен 
договор, 4) кога тужителот располага со друг поефикасен пат на правна заштита 
(на пример: задолжителна постапка за вонсудско решавање на спорот која 
ја прави привремено нецелисходна кондемнаторната заштита), 5) кога бара 

9 Правозаштитната потреба за барање на кондемнаторна заштита кај овие тужби произлегува од доспеаноста 
на побарувањето и повредата на побарувањето поради неисполнување од должникот.
10 Правозаштитната потреба кај овие тужби е предвидена законски (пр: во алиментациските спорови 
тужениот може да се осуди и на чинидби кои не се доспеани).
11 Правозаштитната потреба за барање на кондемнаторна заштита кај тужбите за трпење претпоставува 
доспеаност на побарувањето за трпење ако според содржината на односот обврската треба да почне во 
иднина и во спречување на тужениот да го повтори дејствијата. Правозаштитната потреба за барање на 
кондемнаторна заштита кај тужбите за пропуштање се состои од отстранување на состојбата на повреденост 
предизвикана со пропуштањето или однесувањето и спречување на повредата во иднина.
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неможна правна заштита, 6) кога кондемнаторната правна заштита е недозволена 
односно кога се бара за инертни односно нејудикабилни права, 7) кога предметот 
на спорот има незначителна вредност или кога вредноста на предметот на спорот 
е помала од судските трошоци за водење на кондемнаторните парници, 8) кога 
за истото кондемнаторно тужбено барање постои некоја негативна процесна 
претпоставка (правосилно пресудена работа, литиспенденција, судска спогодба) 
и слично.

На постоењето на правниот интерес судот внимава по службена должност. 
Ако тужителот нема правен интерес за кондемнаторната правна заштита судот 
ќе ја отфрли тужбата затоа што правниот интерес е conditio sine qua non за 
настанување на процесно правниот однос тужител – суд – тужен. Правниот 
интерес на тужителот мора да постои во моментот на донесувањето на одлуката 
за основаноста на тужбеното барање. Поради повреда на правилата за правниот 
интерес не може успешно да се поднесуваат редовни и вонредни правни лекови.

ЗАКЛУЧНИ СОГЛЕДУВАЊА
Од гореневденото можеме да заклучиме дека кондемнаторната тужба 

е најстар изворен и редовен облик на тужба со кој се иницира парничната 
постапка.  Со оваа тужба тужителот бара од судот да донесе одлука со која ќе му 
наложи на тужениот одредено чинење, трпење или пропуштање. Содржината на  
кондемнаторното тужбено барање е сложена и опфаќа: имплицитно утврдување 
на постоењето на одредено побарување на тужителот (деклараторно барање) и 
барање за осуда на тужениот (кондемнаторно барање strictu sensu). Ако судот го 
уважи кондемнаторното тужбено барање судска одлука е и извршна исправа која 
може и присилно да се извршува.

Правниот интерес да се бара кондемнаторната заштита најчесто се 
презумира ex lege и нема потреба да се докажува и на него судот внимава по 
службена должност.
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МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА И ПРАВНА ПОМОШ 
МЕЃУ МЕЃУНАРОДНИОТ КАЗНЕН СУД И ДРЖАВИТЕ 

ПОТПИСНИЧКИ НА РИМСКИОТ СТАТУТ

Апстракт:  Јурисдикцијата на Меѓународниот казнен суд е од непроценлива 
вредност за развојот на меѓународното казнено право. Идејата за оснивање на 
меѓународното правосудство воопшто, па и Меѓународниот суд, настанува и 
се развива паралелно со создавањето на соодветните економски, политички и 
правни услови, внатре во меѓународната заедница. 

Но, како Меѓународниот казнен суд настанува врз основа на изразена 
слободна волја на повеќе суверени држави, тогаш во тој случај неговата 
јурисдикција не може да се замисли без создавање на услови за меѓународна 
соработика и давање на правна помош од областа на казнената материја во 
меѓународното казнено право, што истовремено има и големо значење за 
односите во меѓународното право. 

Формалните претпоставки за соработка меѓу Меѓународниот казнен суд 
и државите – потписнички на Римскиот статут, кога е во прашање примената 
на материјалното и формалното казнено процесно  право, се установени во 
одредбите на Римскиот статут. Ваквата соработка и правна помош во праксата 
традиционално се одвива во рамките на казнената материја, односно во областа 
на казненото право и тоа во процеси кои се водат од страна на држави кога има 
извршено казнено злосторство. Правната обврска за државите кои се потписнички 
на Римскиот статут воопшто не би требало да зависи од политичката волја на 
овие држави. Затоа, заемното дејство на супренационалната и националната 
јурисдикција се дефинира како фактор од меѓународниот карактер на 
материјалното казнено и казнено процесно право. Соработката и судската помош 
се одвива врз основа на комплексни мултератерални преговори и договори, што 
бара баланс со ограничувања, почитувајќи го интересот на суверените држави. 
Сепак, проблем на ваквата соработка и судска помош претставува непостоењето 
на извршни органи кои би биле непосредно достапни на Меѓународниот казнен 
суд, со овластување да прибираат докази, како и одземање на исправи и документи 
или да спроведуваат наредби за притвор, како и други судски присилни мерки. 
Но, со приемна на принципот комплементароност, установен во Римскиот статут, 
постои можност во процесот на соработката и правната помош претежно со 
присила може да се одвива преку Советот за безбедност, како и од одделни моќни 
држави. Сепак треба да се прифати дека оваа соработка и судска помош нема 
универзален карактер, но како бројот на државите – членки на Римскиот статут 
во тек на време се зголемува, во тој случај постои веројатност и дава можност во 
иднината да биде соработката и првната помош од универзален карактер.

Клучни зборови: Меѓународен казнен суд, меѓународна соработка и 
правна помош, Римски статут, држава – потписничка, комплексни мултилетарални 
договори, национални судови, комплементарност.

INTERNATIONAL COOPERATION AND LEGAL 
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ASSISTANCE BETWEEN THE INTERNATIONAL PENALTY 
AND THE STATES PARTIES TO THE ROME STATUTE

Abstract: The jurisdiction of the International Criminal Court is invaluable for the 
development of international criminal law. The idea of setting up international justice in 
general, and even the International Court of Justice, also occurs and evolves in parallel 
with the creation of the corresponding economic, political and legal conditions, inside 
the international community.

But, as the International Criminal Court occurs on the basis of a pronounced free 
will of several sovereign states, then in that case his jurisdiction cannot be imagined 
without creating conditions for international co-operation and provision of legal 
assistance in the area of penalty substance in international criminal law, which at the 
same time has great importance for relations in international law.

Formal assumptions for cooperation between the International Criminal Court 
and the states - signatories to the Statute of Rome, when the application of the 
substantive and formal criminal procedural law is in question, are actually set out 
in the provisions of the Statute of Rome. Such cooperation and legal assistance in 
practice is traditionally carried out within the framework of the punishment, ie in the 
field of criminal law, in the processes that are conducted by a country of states when 
committed a criminal offense.

The legal obligation for countries that are signatories to the Statute of Rome 
should not depend on the political will of these countries at all. Therefore, the 
interaction of the supra-national and national jurisdiction is defined as a factor of 
the international character of the material penal law and penal procedural law. 
Collaboration and court assistance is conducted on the basis of complex multilateral 
negotiations and agreements, which requires a balance of constraints, respecting the 
interests of sovereign states.

However, the problem of such cooperation and judicial assistance is the lack of 
executive authorities that would be directly available to the International Criminal 
Court, with the power to collect evidence, as well as confiscation of documents, 
or enforce orders for detention, as well as other judicial coercive measures. But, by 
adopting the principle of complementarity, as set out in the Statute of Rome, there is a 
possibility in the process of cooperation and legal assistance mostly with coercion may 
take place through the Security Council, as well as from individual

powerful states.
However, it should be accepted that this cooperation and judicial help has no 

universal character, but as the number of member states of the Statute of Rome over 
time increases, in that case there is probability and gives an opportunity in the future 
to be the cooperation and the legal

help from a universal character.
Key words: International Criminal Court, international cooperation and legal 

assistance, Statute of Rome, signatory state, complex multilateral contracts, national 
courts, complimentarity.

Во одредбите на дел 9 (девет) од Римскиот статут се регулирани принципите 
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и формите на меѓународната соработка и судската помош. Така, согласно со 
одредбите од член 86 од Римскиот статут државите кои го потпишале овој 
Статут се обврзуваат со своја волја, по пат на заклучување на мултилатерален 
меѓународен договор потполно да соработуваат со Меѓународниот казнен суд 
во неговата истрага и судско гонење за злосторствата во јурисдикцијата на судот 
што се однесува на можностга за екстрадиција и на сопствените државјани, но 
сепак тоа може да биде крајна можност со оглед на супсидијраниот карактер на 
надлежноста на постојаниот Меѓународен суд, кој на националното правосудство 
му дава предност за водењето на постапката за дела за кои овој суд е надлежен. 
Меѓутоа, доколку нема услови за таква постапка во националното законодавство, 
односно кога постојат определени услови и причини предвидени во Римскиот 
статут, тогаш во тој случај постапката се определува во надлежност пред 
Меѓународниот казнен суд. Во согласност со правилото за комплементаритет на 
националните правни системи во однос на правилата на Римскиот статут сите 
држави странки на Римскиот би морале во своите законодавства , а пред се во 
казненото законодавство да поседуваат и соодветни правни инструменти, кои 
овозможуваат водење на казнената постапка за сите казнени дела кои спаѓаат во 
стварна надлежност на постојаниот Меѓународен казнен суд.

Соработката на државите со постојаниот  Меѓунарониот казнен суд нема 
универзален карактер, освен за државите- потписнички на Римскиот статут. 
Меѓутоа, како постои тендеција на број од државите за таква соработка, прифајќајќи 
ги одредбите од Римскиот статут, може да се смета во иднина дека таа соработка 
може да биде од универзален карактер. Меѓународната соработка лежи на општо 
барање на кооперативност. Но, во Статутот е направен избор и тоа исцрпно да се 
определат посебните обврски на државите-страни со наговестувањето на обемот 
и содржината што е можно попрецизно, со намера да се редуцира што е можно 
повеќе  судската моќ за интерпретација на обврските за соработка, прифајќајќи го 
принципот на правна заштита на државите. Понатаму, во Статутот не е определено  
во однос на преземањето на доказите, определувањето на рочиштата, наредбите, 
како и кои  дејствија треба да ги  презема  овластениот тужител. Применувајќу 
го начелото на комплементароност, што подразбира моќ, што произлегува од 
засегнатите држави за да одлучат дали имаат намера да ја спроведаат својата 
јурисдикција врз криминалитетот, како и примената на општите правила на 
државите да ја оспорат јурисдикцијата на судот, во тој случај  очигледно е дека 
можат да  се  појават пречки, во однос на фактот - или да се забави, или целосно 
да се спречи соработката и давањето направна помош помеѓу Меѓународниот 
суд и државите – страни. Предмет на услови, кои се типични за меѓународната 
судска соработка при екстрадицијата е применатана начелото „специјалност“ што 
е предвидено во член 101 ст.1 од Статутот. Именот во одредбите на овој член од 
Статутот се наведува дека лицето кое се екстрадикра не може да биде подложено 
на постапка, казнето или задржано за поведение остварено пред екстрадицијата, 
освен за однесување што ја формира основата на злосторството поради што 
било екстрадирано лицето. Доколку некоја држава – потписничка, која добива 
барање од Судот, всушност кога се работи за конкретни барања за предавање 
или екстрадиција кое произлегува од Судот или барање за екстрадиција од 
државата која не е држава-потписничка, за истата личност, и тоа поради истото 
однесување на таа личност, што ја формира основата на злосторството која е 
причината поради што  го бара предавањето Судот на истата личност, во тој случај 
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државата ќе го извести Судот за таквиот факт, како и државата која го поднела 
барањето. Но, ако државата што бара екстрадиција е држава потписничка, во 
тој случај државата замоленичка, односно државата на која е упатено барањето 
ќе му даде предимство на барањето на Судот. Но, тоа може да биде под услов, 
доколку Судот, согласно член 19 од Римскиот Статут,  установил дека делото, во 
врска со кое се бара предавањето е дозволиво, односно прифатливо, како и затоа 
дека ваквиот заклучок ја има во предвид истрагата или казненото проследување 
за покренување на обвинението што е изведено во државата која го поднесува 
барањето за екстрадиција или Судот дојде до овој заклучок, како што тоа го 
објаснивме погоре, по известувањето од страна на замолената држава. Спротивно 
на тоа, ако нема заклучок на Судот, замолената држава, според своја проценка, 
и тоа до произнесувањето на Судот, неможе да го разгледува барањето за 
екстрадиција, но нема да ја екстрадира личноста се додека Судот не се произнесе 
дека казненото дело е неприфатливо. Од друга страна, ако државата која го 
поднесува барањето не е држава – потписничка на Римскиот статут, тогаш во тој 
случај до која е поднесено барањето, доколку нема некаква меѓународна обврска 
да ја екстрадира личноста во државата која го поднела барањето за екстрадиција, 
во тој случај ќе му дадед предимство на барањето за екстрадиција, испратено до 
Судот, доколку Судот определил дека делото е прифатливо. Меѓутоа, ако Судот 
оцени дека делото е неприфатливо, во тој случај државата до која е поднесено 
барањето може, по сопствена проценка, да го разгледа барањето за екстрадиција 
на државата која го поднела оваа барање.

Но, исто така треба да се земе во предвид и фактот дека соработката и 
двањето на правна помош со Меѓунродниот казнен суд не може да се одвива само 
помеѓу Меѓународниот казнен суд и државите- членки на Римскиот суд, туку дека 
овој процес може да се одвива и помеѓу Меѓународниот казнен суд  и државите 
кои не се потписнички на Римскиот статут, како и со меѓународни организации 
и други меѓународни форми, па дури и со поедини меѓународни организации.1  
Меѓутоа, иако конкретните барања на можни титулари за давање на правнапомош 
и соработка со Меѓународниот казнен суд на ваков начин се определени многу 
широко, сепак можеме да констатираме дека според одредбите на Римскиот 
статут и Правилникот за постапката и доказите дека соработката и давањето 
правна помош содржавите се уредува на многу детален начин, што се темели на 
неопходна изградба на адекватен нормативен систем на баланс помеѓу целтта 
на казнената постапка  пред Меѓународниот казнен суд што често има потреба 
од соработка и давање на правна помош со националните правни системи 
преку нивните државни органи, земајќи ги во предвид нужните ограничувања 
во тој однос на соработката и давањето на судска помош, кои произлегуваат од 
суверенитетот, односно сувереноста која ја поседува секоја држава. 

Според член 90 ст.6 од Римскиот статут, во случаите кога се применува 
ст.4 од истиот Статут, но државата до која се поднесува барањето се наоѓа под 
постојана меѓународна обврска  за да го екстрадира лицето на државата која го 
поднела барањето, меѓутоа таа не е потписничка на Римскиот статут, во тој случај 
државата до која е поднесено барањето ќе одреди дали да ја екстрадира личноста 
на Меѓународниот казнен суд или да ја екстрадира личноста во државата која 
го поднела барањето за екстрадиција. Што значи, замолената држава решава 

1 J. Meibner, Die zusammenarbeit mit dem Jnternationalen Strafgerishtsnof nach dem Romisshon Statut,  “ Verlag 
C.H. Beck”, Munchen, 2003  стр. 28 - 30
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дали лицето ќе го екстрадира на Судот, или да го екстрадира во вржавата која 
го поднела молбеното барање за екстрадиција, освен ако за замолената држава 
суштествува меѓународна обврска  да го екстрадира лицето во државата која 
го поднела барањето за екстрадиција, која што не е страна според Римскиот 
статут. Кога сме тука при оваа објаснување, во тој случај, при донесувањето на 
одлуката, замолената држава, односно државата до која е поднесено барањето 
ќе ги разгледа и ќе ги зема во предвид сите релевантни фактори, вклучително, 
но не само: датумите на барањето; интересите на државата што го поднесува 
барањето, вклучително дали злосторството е извршено на нејзина територија, 
како и националноста на жртвата и на бараната личност; како и возможноста за 
последоватлното предавање меѓу Меѓународниот казнен суд и државата што го 
поднела барањето. Но, додека според член 90 ст.7 од Статутот, кога имаме случај 
на конкретно барање, а имено кога некоја држава-потписничка на Статутот 
која добила барање од Судот за предавање на едно лице, меѓутоа истовремено 
добива и барање од друга држава за екстрадиција за истото лице, но за поведение 
кое е различно од тоа што го сочинува злосторството,  за кое Судот го бара 
предавањето, во тој случај државата до која е поднесено барањето доколку не 
е под некаква постојана меѓународна обврска за екстрадиција на личноста во 
државата што го поднесува барањето, ќе му даде предимство на барањето на 
Меѓународниот казнен суд. Ако се наоѓа под некаква постојана меѓународна 
обврска за екстрадиција на личноста во државата што го поднесува барањето, 
во тој случај замолената држава решава дали ќе го предаде лицето на Судот 
или ќе го екстрадира во државата што го поднела барањето. При донесувањето 
на одлукатга, замолената држава нема да ги има во предвид сите релевантни 
фактори, вклучувајќи ги, но не само оние кои се изложени во ст.6 од овој член на 
Статутот, туку ќе обрне особено внимание кон релативниот карактер и тежината 
на однесувањето на лицето за кое станува збор. 

Во ситуација, доколку Меѓународниот казнен суд донесува одлука дека 
некој случај е неприфатлив, а притоа е одбиена последователната екстрадиција 
во државата во која го поднесува барањето, во тој случај замолената држава го 
известува Судот за оваа одлука.

Имајќи го во предвид однапред изнесеното, очигледно е дека постапката 
пред меѓународниот казнен суд, со приема на одредбите на Римскиот стаут и 
Правилникот за постапката за докажување, има за цел да го поштува во максимална 
можност сувернитетот на државите и тоа до оние граници кои означуваат на 
омеѓување на витгалните процесни интереси, а да актуелните или потенцијалните 
конфликти помеѓу државните суверености и интересите на казнената постапка 
решава преку делување на сложени правни и процесни механизми, чија 
основна карактеристика  примарно да почива на принципот доброволност 
во начело. Меѓутоа, откога се потполно се исцрпени сите можни доброволни 
начини за остварување на соработката и правната помош со дотичните држави, 
тогаш во тој случај доаѓа примената на императивниот принцип. Но, гледано 
во поширока смисла и тој се заснова на начелото на доброволност, бидејќи и 
самиот Меѓународен казнен суд е создаден со склучување на мултилатерален 
меѓународен договор.

Ова може да изгледа помалку чудно, со оглед што секој може да помисли дека 
обврските  кои произлегуваат од Римскиот статут би требало да имаат предност 
над оние кои доаѓаат од други договори. Овој приоритет би следел како резултат 
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на примарната примена на Римскиот статут, преку основање на универзален 
казнен суд врз основа на билатерални договори или мултилатерални договори, 
како што е со случајот на државите – потписнички за усвојување на Римскиот 
статут со цел  јурисдикцијата да рководи со меѓународната правда. 2 

Во случај да неможе да се постигне согласност на соработка  и правна помош 
на државите - потписнички со Меѓународниот казнен суд, во тој случај, согласно 
со член 87 ст.7 од Римскиот статут, Судот може да направи наод и да ја предаде 
постапката до Собранието на државите – членки на Статуто или до Советот за 
безбедност. Меѓународниот казнен суд може дури да предложи на тоа Собрание 
за да усвои противмерки или да авторизира договор на држава за да усвои такви 
противмерки, или во случај да нема спогодба секоја држава да може да презема 
такви противмерки. Исто така може од Советот за безбеддност да се бара да 
усвои и санкции доколку државата одбива да соработува, заради обезбедување 
на мирот.

Во врска со прашањето за приведување и екстрадирање на државјани, 
согласно со уставот и законите на многу држави се прифаќа принципот во начело 
дека државјаните не мора да бидат екстрадирани за процес надвор од државата. 
Така многу често кога обвинителството во Хаг ќе побара определена држава да 
го екстрадира обвинетиот за сторно злосторство, тогаш во тој случај државата 
се повикува на уставните одредби за забрана на екстрадицијата. Во такви случаи 
треба да се почитуваат принципите на меѓународното право, бидејќи уставните 
правила на суверените држави важат во националното право, но не и на релација 
на држава и меѓународен суд, со оглед што правата на обвинетиот целосно се 
почитуваат пред овој суд. 

Во итни случаи, Меѓународниот казнен суд може да побара привремено 
приведување на бараната личност, до презентирањето на барањето за 
презентирање и на документите што го поткрепуваат барањето, како што е 
специфицирано во член 91 од Статутот. Во таквата ситуација таквото барање треба 
да се испрати преку било каков медиум кој е способен да пренесе пишан исказ. 
Предвремено приведената личност може да биде ослободена, доколку замолената 
држава не го прими барањето за предавање на документите што го поткрепуваат 
барањето, како што е предвидено во член 91 од Статутот, вовременските рокови, 
установени во Правилникот за процедурата и доказите. Меѓутоа, лицето може 
да се согласи да биде екстрадирано пред истекувањето на овој рок ако правото 
на замолената држава го дозволува тоа, во кој случај замолената држава што е 
можно најбрзо пристапува кон предавање на личноста на Судот. Околноста дека 
бараното лице е ослободено во согласност со ст.3 од член 92 од Статутот, во тој 
случај нема да го прејудицира последователното  приведување и предавање 
на тоа лице ако барањето за предавање и документите што го поткрепуваат тоа 
барање се испорачани на некој подоцнежен датум. 

Во член 93 од Статутот се разработени други форми на соработка на 
државите со Меѓународниот казнен суд. Така државите – потписнички на 
Римскиот стаут, во согласност со одредбите од  9   (деветиот) дел на истиот и 
правилата пропишани во нивното национално право, извршуваат барањата на 
Судот за давање на следните форми на помош воврска со истраги или казнено 
гонење : 1) установување на идентитетот и место положбата на личноста или 
локацијата на предмети; 2) доказни дејствија – изведување на докази, вклучувајќи 

2 Casseze, Antonio, „International Criminal Law” 2008 год. стр.350
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сведочења под заклетва и утврдување на доказни средства, вклучитлно мислење 
на вешти лица и експертизи, потребни за Судот; 3) распит на секое лице, во 
однос на кое се води истрага или се казнено гони; 4) врачување на документи, 
вклучувајќи и судски исправи; 5) олеснување на доброволното појавување на 
личности какосведоци или вешти лица пред Судот; 6) привремено предавање на 
лица, во согласност со ст. 7 од овој член; 7)  испитување на места или локалитети, 
вклучувајќи го ексхумирањето и истражувањето на потребни локалитети; 8) 
извршување на претрес и одземање на предмети; 9) обезбедување на архиви 
и документи; 10 ) заштита на жртви и сведоци, како сочување на документи; 11) 
дејствија во однос на имотните добра, поврзани со извршувањето на казненото 
дело – идентификација, влегување во трага, замрзнување или запленување на 
приноси, имоти и активи, како и средства прибавени од злосторства, заради 
намерите на евентуално одземање, без наштетување на правата на bona fide 
трети страни; 12) секој друг вид на помош, која не е забранета според законите 
на државата до која е поднесено барањето заради олеснување на истрагата и 
казненото гонење на злосторството во јурисдикцијата на Меѓународниот казнен 
суд (чл. 93 ст.1 од Римскиот статут).

Кога спроведувањето на извршувањето на некоја определена мерка за 
правна помош, образложена во барање, што е презентирано, во согласност со 
ст.1 од член 93 од Статутот, е забранета во државата до која е доставено барањето 
поради некаков постоен фундаментален правен принцип кој што има општа 
примена во правото, тогаш во тој случај замолената држава, односно државата 
до која е поднесено барањето веднаш ќе се консултира со Меѓународниот казнен 
суд, како на тој начин би се решило спорното прашање. При консултацијата ќе се 
води сметка дали помошта може да се даде на друг начин или под други услови. 
Доколку ни после овие консултации прашањето не може да биде решено, Судот  
барањето ќе го дополни, односно ќе го измени – модифицира онака како што 
треба, предвидено во член 93 ст.3 од Римскикот статут. Меѓународниот казнен 
суд се базира на принципот на комплементарност, односно овој суд е помошен 
или комплементарен на предизвикот на националните судови. Како не би била 
честа практиката ваквото решавање на конфликкти меѓу барањата испратни до 
Судот и присутни определени забрани, кои произлегуваат од делувањето на 
националните законодавства, затоа е потребно сите држави – членки на Римскиот 
статут да ги хармонизираат своите правни системи со одредбите на Римскиот стаут 
за да може во своите законодавства да создаваат  адекватни норми за ефикасно 
остварување  на соработката и правната помош со Меѓународниот казнен суд.

Во согласност со член 72 од Римскикот статут некоја држава – потписничка 
може да одбие барање за помош целосно или делимично, единствено доколку 
барањето се однесува на создавање на било какви документи или обелоденувања 
на докази што се поврзани со нејзината национална безбедност (чл. 93 ст.4 од 
Римскиот статут). Пред да го одбие барањето за помош, државата до која е 
поднесено барањето ќе го разгледа оваа барање во однос на фактот дали – 
помошта може да биде обезбедена  под специфични услови или да ли помошта 
може да биде обезбедена за подоцнежен датум или на поинаков начин, под услов 
дека, ако Меѓународниот казнен суд или обвинителот ја прифати помошта која 
е подложна на услови, во тој случај Судот и обвинителот ќе се потчинуваат на 
условите (чл. 9д3 ст.5 од Рим. Статут). Доколку е одбиено некое барање за помош, 
државата–потписничка до која е поднесено барањето за помош веднаш ќе го 
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информира Судот или обвинителот за причините, односно мотивите за таквото 
одбивање. (чл. 93 ст.6 од Рим. Статут). 

Меѓународниот казнен суд може да побара привремен трансфер на лице кое 
е во притвор заради идентификување или за сведочење или друг вид на помош 
(чл. 93 ст.7 (а) од Рим. Статут). Притвореното лице може да биде трансформирано, 
односно преместено под следните кумулативни пропишани услови и тоа – кои се 
однесуваат како на волјата на притвореното лице за да може слободно да ја дава 
својата согласност за трансферот како и државата до која е поднесено барањето, 
на чија територија е лицето во притвор се согласува со трансферот, под услови 
кои можеби се договорени меѓу таа држава и Судот. Трансформираното лице ќе 
остане во притвор до исполнување на целите на трансферот, а потоа Судот без 
одлагање ќе го врати лицето на замолената држава. (чл. 93 ст.7 (б) од Рим. Статут). 
После остварувањето на целите на трансферот, повратокот на притвореното 
лице, без одлагање конкретно го реализира со сите активности Секретарот на 
Меѓународниот казнен суд (Правило од Правилникот за постапката и доказите 
бр. 192/4). Прашањето за трансферот на притвореното лице се уредува преку 
соработка на надлежните државни органи со Секретарот на Меѓународниот 
казнен суд. (Правило бр. 192/1). Секретарот обезбедува исправно спроведување 
на трансферот, како и надзор над притвореното лице во текот на траењето на 
притворот (Правило бр. 192/2 ). Лицето кое е во притвор има право да во однос на 
условите на својот боравок во притворот да поставува прашања и да поднесува 
приговори до надлежниот судски совет. (Правило бр. 192/3).

Во врска со исправите, документите, кои се во рамките на другите форми 
на соработка на државата со Меѓународниот казнен суд кои му се предаваат 
на надлежност на Судот, во тој случај истиот е обврзан, односно должен да ја 
обезбеди  доверливоста на таквото предавање на овие документи, но со исклучок 
на тоа, доколку во таков случај тие можат исклучиво неопходно да се користат 
во истрагата или во судската постапка за прибавување на други докази. Кога е 
неопходно, замолената држава, односно државата до која е поднесено барањето, 
може да ги предаде документите или информациите до обвинителот, врз основа 
на доверливост, а потоа пак обвинителот во истрагата  може да ги употребува 
заради создавање или собирање на други докази. (чл. 93 ст.8 (а) и (б) од Рим. 
Статут). Анализирајќи ги овие одредби на овој член од ст.8 под (а) и (б) јасно може 
да се констатира дека документите и информациите претставуваат материјални 
докази, а од друга страна се ограничува нивнатга употреба, што укажува дека 
сед предадени на „доверлива“ оснсова, што со тоа се потврдува дека тие докази 
не можат деа се изведуваат во форма на материјални докази во докажувањето 
на казнената постапка. Имено, може да се заклучи дека во суштина документите 
и информациите можат да се употребат само како доказно средство индиција 
за прибавување на непосредни докази, неопходно за утврдување на правно 
релевантни факти. Меѓутоа, факт е дека, иако документите и информациите 
имаат висок степен на доказна вредност, тие сепак во конкретниот случај да 
се косристаат како докази во казнената постапкаа само од формален аспект, 
но не и од неважни причини. Но, сепак во секој случај можат да послужат како 
деривативен начин или средство за создавање илимсобирање на други докази. 
По претпоставка, доколку обвинителот овие докази непосредно ги употреби во 
казненатга постапка, Меѓународниот казнен суд во тој случај мора да ги одбие, 
односно ќе оцени дека се правно недозволелни докази според Правилникот 
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за процедурата и докажувањето на Меѓународниот казнен суд. Во таков случај, 
по сопствена иницијатива или по барање на обвинителот замоленатга држава 
може последователно да се согласи на обелоденување на такви документи или 
информации и тие во тој случај можат во согласност со општите правила од 
Правилникот за процедурата и докажувањето на Меѓународниот казнен суд да 
се употребат како неспосредни докази во казнената постапка. (член 93 ст.8 (в) од 
Рим. Статут). 

Како вид на соработка на државата со Меѓунродниот казнен суд претставува 
предавањето, односно  екстрадицијата на осомничениот или на обвинетиот. Но, 
таква соработка може да постои и во други видови и форми, како што е советувањето 
на државата со Меѓународниот казнен суд, кога е во прашање одложувањето или 
условувањето на предавањето или екстрадицијата на обвинетиот. Така, кога во 
случај некоја држава-потписничка добива спротивставени барања, различни 
од барањата за предавање или екстрадиција, од Судот или оддруга држава, 
во согласност со некаква меѓународна обврска, државата – потписничка  на 
Римскиот статут ќе настојува во консултацлија со Меѓународниот казнен суд и 
со другата држава, да ги задоволи, односно одговори на двете барања, доколку 
е неопходно со одложување или определување услови на едното или на другото 
барање. Доколку тоа е неуспешно, спротивставените барања ќе бидат решени 
во согласност со воспоставените принципи предвидени во член 90 од Римскиот 
статут каде детално се регулира постапката со такви барања кога се однесува за 
предавање или екстрадиција на осомничениот или обвинетиот. (член 93 ст.9 (I) и 
(II) од Римскиот статут). Меѓутоа, кога барањето од Судот  за соработка, односно 
давањето на определен вид на правна помош се  на информации, имоти или 
личности кои се подложни на контрола од некоја трета држава или од некоја 
меѓународна организација врз основа на меѓународна спогодба, државитге 
до кои е поднесено барањето ќе го информираат Меѓународниот казнен суд 
кој во своја надлежност ќе го насочи своетго барање до третата држава или до 
меѓународната организација. (член 93 ст.9 (б) од Римскиот статут). Во суштина, во 
ваков случај се работи за претходно направено пропуштање на Меѓународниот 
казнен суд поради недоволната негова информација. Меѓутоа, државата која 
најпрво барала правна помош има обврска да му достави на Меѓународниот 
казнен суд  доволно податоци кога таа има сознанија под чија контрола се 
наоѓа предметот на барањето. Но, сметаме дека и ваквиот вид на постапување 
претставува еден од видовите на соработка помеѓу Меѓународниот казнен суд и 
државите – потписнички на Римскиот статут.

На барање на државата, правната помош кој ја дава Меѓународниот казнен 
суд претставува редовна форма на соработка. Меѓутоа, и Судот што ја дава правната 
помош на државата иако нема такво поставено барање, претставува посебен вид 
на сорботка. Имено, судот може, после приемот на некое барање на државата – 
потписничка на Римскиот статут, да соработува и дадава помош на некоја држава-
потписничка која спроведува истрага  или судење во однос на однесување кое 
претставува злосторство според јурисдикцијата на Меѓународниот казнен 
суд или кое претставува сериозно злосторство според националните закони 
на државата што го поднесува барањето (член 93 ст. 19 (а) од Римскиот статут). 
Барањето на државата мора да биде преведено, односно пропратгено со предвод 
на еден од работните јазици на Меѓународниот казнен суд кое се упатува до 
Секретарот кој го проследува, зависно од случајот, обвинителот или надлежниот 
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совет. (Правило бр. 194/1- 2). Од оваа произлегува дека, зависно во кој стадиум е 
казнената постапка, како Судот така и обвинителот можат дададат правна помош 
на државата молителкаа која го поставила барањето. Во таков случај, доколку се 
во сила мерките за заштита, кога се во прашање жртвата или сведокот во однос 
на казненото дело, Судот или обвинителот ќе преземат мерки за степенот на 
оправданоста пред одлучувањето на барањето, за да го разгледа и мислењето на 
Советот кој одлучува за примената на мерките за заштита, како и мислењето на 
жртвата или сведокот, односно субјекти во постапката под заштита. (Правило бр. 
194/3). Помошта која што Меѓународниот казнен суд  ја дава на државата опфаќа, 
покрај останатото, помош во однос на прибирање на материјални докази, што 
меѓу другото вклучува inter alia, како и достава на искази во писмена форма, 
исправи, документи или други видови на докази кои се прибавени во текот на 
истрагата или судскатга постапка при судењето пред Судот, како и распит на 
било која личност, која е задржана, односно притворена на основа на наредба 
издадена од страна на Судот. (член 93 ст. 10 (б) (I)  Рим. Статут). Кога сум тука  на 
оваа објаснување, мора да подвлечам дека, навистина во оргиналниот текст на 
Римскиот статут се говори за поимот „предавање, пренесување, трансфер на 
искази, достава на искази“ (The transmission of statements). Меѓутоа, во суштина во 
случајот се работи за доставување на записник за даден исказ, односно достава на 
друга форма на регистрирана изјава, остварена преку соодветни технички форми 
на аудио – видео записи. Ако Меѓународниот казнен суд го одобри барањето за 
соработка и давањето на правна помош на определена држава, која упатила такво 
барање, барањето ќе се исполни, така да доколку тоа е возможно, може да одобри 
при изведувањеето на процесните дејствија да присуствуваат сите лица за кои е 
поставено таквото барање (Правило бр. 194/5). Доколку исправите, документите 
или другите видови на докази биле прибавени со помошна некоја држава, во 
траков случај предавањето – пренесувањето ќе бара согласност од таа држава.3  
Доколку во таков случај исказите, исправите и документите или други видови на 
докази биле обезбедени од сведок или вештак (експерт), нивното доставување ќе 
се изврши со предвидените услови кои се однесуваат за заштита на жртвата на 
казненото дело и сведокот, односно таквото предавање – пренесување ќе биде 
подложено врз основа на одредбите од член 68 од Римскиот статут според кои 
е преддвидедно дека  Судот е должен да презема соодветни мерки за заштита 
на безбедноста во однос на физичката и психичката благосотојба и приватноста 
на учеснциите во казнената постапка, при што конкретните видови на заштита 
претставуваат questo facti. Имено, правејќи така, Судот ќе обрне внимание на сите 
релевантни фактори, вклучувајќи ги возраста, родовите, како што се дефинирани 
во член 7 ст.3, здравјето, како и карактерот на злосторството, особено (но не 
и ограничено на тоа) кога злосторството е вклучено сексуално или родово 
насилство против деца. Обвинителот ќе презема такви мерки особено во текот 
на постапката на истражувањето и обвинувањето на такви злосторства. Но, 
преземените мерки не смеат да бидат прејудирицарчки и недоследни со правата 
на обвинетиот и со праведно и непристрасно судење.

Како што потсетивме погоре, што е определено во одредбите на Римскиот 
статут, иако правната помош се укажува од страна на државата – потписничка на 
Римскиот статут на Меѓународниот казнен суд и обратно, соработката е можна 

3 При одлучувањето за барањето за давање на правна помош, обвинителот или Советот на судскиот 
оддел ќе побара писмена согласност од државата за која се работи. (Правило бр. 194/4).
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и со државите кои не се потписнички на овој Статут. Така Судот може според 
изложените услови, предвидени во одредбите на член 68 од Римскиот статут 
да одобри барање за судска и друга правна помош од некоја држава која не е 
потписничка на Статутот. (чл. 93 ст.9 (в) од Рим.статут).

СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА СОРАБОТКА И ДАВАЊЕ НА ДРУГИ 
ВИДОВИ НА ПРАВНА –СУДСКА ПОМОШ

Барањето за давање на други видови на правна помош  мора да биде 
поднедсено во писмена форма. Во тие ситуации, односно неодложни случаи 
таквото барање може да се достави и преку какви било медиуми кои се способни 
да ги испратат писмените записи, под услов барањето да биде потврдено преку 
каналот кој е одреден според член 87 ст.1 (а) од Римскиот статут, кој се однесува 
за пренесување на барање преку дипломатски или друг соодветен начин, како 
што може да биде назначено од секоја држава – потписничка по ратификувањето, 
прифаќањето, одобрувањето или договарањето, иако тоа не е изрично нагласено, 
но сепак се подразбира. Имено, доставувањето во вид на дипломатска помош 
може да се прифати како специјален начин и примарен начин на вршење на 
достава, за разлика од другите видови на врачување на достава, како што се 
алтернативното и супсидијарното пренесување на записите во кои случаи може 
да се врши и посредно (чл. 96 ст.1 од Римскиот статут). 

Барањето за давање на правна помош, под услов доколку е применливо, 
треба да содржи определени елементи, односно треба да биде поткрепено со 
следната содржина на документи:

1. Концизно, но јасно соопштување на целите на барањето и правната 
помош која се бара, вклучувајќи правната основа и основите, односно 
причините за поднесување на барањето;

2. Колку што е можно повеќе подетални информации за локацијата или 
идентификувањето на која била личност или место што мора да бидат 
пронајдени или идентификувани, заради обезбедување на бараната 
помош;

3. Концизно соопштување на суштинските, односно основните важни 
факти врз чија основа се засновува барањето;

4. Причините – мотивите и деталите за постапката во однос на дејствијата 
кои треба да бидаат преземемени, следени при каква била процедура 
или барање;

5. Такви информации кои можеби се потребни според правата на државата 
до која е поднесено барањето заради спроведување на истото;

6. Какви било други релевантни информации, со цел да биде обезбедена 
бараната помош, односно кои се од важност за давањсе на бараната 
правна помош. (член 96 ст.2 од Римскиот статут).

Откога Меѓународниот суд го добие барањето, државата–потписничка ќе 
се консултира со Судот, како во поглед на општите работи, така и во однос на 
конкретни специфични прашања, земајќи во прдвид какви било барања според 
нејзиното национално право кои можат да бидат применети (член 96 ст.3 од 
Римскиот статут). Одредбите кои се однесуваат на содржината на барањето 
за давање на други  видови на правна помош на Меѓународниот казнен суд, 
аналогоно се применуваат и во обратни случаи, односно тогаш кога одредедна 
држава бара Судот да и даде правна помош во конкретниот случај. Тоа значи ќе 
важи и во однос набарање за правна помош упатено од одредена држава до Судот 
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(член 96 ст.4 од Римскиот статут).

ОДЛОЖУВАЊЕ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА ДАВАЊЕ НА 
ПРАВНА ПОМОШ

Одлагањето на спроведување на барањето за давање на правна помош 
може да дојде во случај кога тоа го бараат интересите во некоја ситуација, а имено 
да постои разумна основа во тековната актуелна истрага, како и во случај кога е 
оправдано поради вложен приговор за дозволеноста, односно прифатливоста за 
покренување или водење на казнената постапка пред Меѓународниот казнен суд.

Доколку моменталното спроведување на некое барање би се вмешало 
во некоја тековна истрага или судска постапка, на случај што е различен од 
наведеното во барањето, државата до која е поднесно барањето може да го 
одложи спроведувањето на барањето во текот на временскиот период што е 
договорен со Меѓународниот казнен суд.  Тоа значи дека замолената држава 
може да го одложи извршувањето на барањето за давање на правна помош 
на временски период што е договорен со Меѓународниот казнен суд. Меѓутоа, 
одложувањето не може да биде подолго, отколку што е неопходно за завршување 
на релевантната истрага или судската постапка во државата до која е поднесено 
барањето. Но, пред донесувањето на одлуката за одложување, замолената држава 
разгледува и врши проценка дали е можно, дали е во состојба правната помош 
да биде обезбедена веднаш, без одлагање, но под определени услови (член 94 
ст.1 од Римскиот статут). Доколку одлуката за одложување е донесена во услови, 
предвидено во став 1 на овој член, во таков случај обвинетиот може да побара 
преземање на мерки за обезбедување на докази (член 94 ст.2 од Римскиот статут). 
Ако е поднесен приговор во однос на дозволеноста, односно по прашањето на 
прифатливоста за покренување или водење на казнената постапка, државата 
до која е поднесено барањето, може до донесувањето на одлуката на Судот по 
приговорот, да го одложи спроведувањето на барањето за давање на правна 
помош, се до определувањето од страна на Судот, освен доколку Судот не е на 
обвинителот изречно дозволил прибавување на такви докази, во согласност со 
одредбите одчлен 18 и член 19 од Римскиот статут, кои се однесуваат на претходно 
испитување со донесување на прелиминарни одлуки во однос на прифатливоста 
за покренување и водење на казнената постапка, или упатување на предизвик 
кон јурисдикцијата на Меѓународниот казнен суд. (член 95од Римскиот статут).

Консултации помеѓу државите – потписнички на Римскиот статут и 
Меѓународниот казнен суд

Кога Меѓународниот казнен суд го прими барањето за остварување 
на определена соработка и давање на правна помош во врска со конкретна 
казнена постапка, а при тоа државата потписничка на Римскиот статут  во однос 
на тоа барање идентификува проблеми кои можат да го попречат или спречат 
целосно спроведувањето на барањето, тогаш оваа држава во такви проблеми, 
без одолговлекување ќе се консултлира со Судот, со цел да биде решено 
прашањето. Имено, во такви проблеми, меѓу останатото, може да биде вклучено,  
inter alia, односно egzempli causa, во која проблематика спаѓа: постоење на 
определен иформатвен дефицит -  недоволно информации за спроведување 
на барањето; објективна  недостапност на лицето кое се бара – во случајот со 
барање за предавање на лицето, а околностите, фактите укажуваат дека и покрај 
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најголемите напори – бараното лице не може да се лоцира, да се пронајде или 
дека изведената истрага установила дека лицето се наоѓа во државата до која е 
поднесено барањето, односно замолената држава, очигледно не е личноста што 
е именувана во налогот за апсење; или постоење на меѓународна договорена 
забрана - фактот дека спроведувањето  на барањето во неговата тековна форма би 
барало замолената држава да прекрши претходно постојна договорена обврска, 
преземена во однос на друга држава (член 97 од Римскиот статут).

Треба да се има во предвид факатот дека, во одредбите на Римскиот статут 
се обрнува доста големо внимание за максимална можност за уважување на 
интересот на државниот сувернитет. Имено, таква тенденција се исполнува 
и преку нотификацијата на  нормативното респектирање на меѓународните 
обврски кои државата ги има и кои во конкретниот случај сето тоа претставува 
формална пречка за  давање на бараната правна помош од Меѓународниот 
казнен суд. Ваквата пречка не може да се отстрани со налог на Судот, бидејќи во 
спротивно тоа би претставувало препознатлив белег, односно карактеристика 
на така наречена вертикална соработка, која во суштина и не претставува 
„соработка“, кога е во прашање примената на институтот „Консултација“ во така 
наречена хоризонталната применлива соработка меѓу државата и Меѓународниот 
казнен суд, кој настанува со слободна волја на државите кои на пропишан начин 
пристапиле во Римскиот статут, во форма на меѓународен мултилатерален 
договор. 

СОРБОТКА ВО ОДНОС НА ОТКАЖУВАЊЕ  ОД ИМУНИТЕТ И СОГЛАСНОСТ ЗА 
ЕКСТРАДИЦИЈА

Имајќи ги во предвид правилата, односно одредбите на Римскиот статут, може 
да се заклучи дека не постои институтот право на имунитет, односно  ни едно лице 
не е, со оглед на своето својство во казнената постапка, изземено од тие правила 
кои се однесуваат на казненото дело и  казнената одговорност, потоа  на постапката 
во која може да се применат мерките од процесна принуда, како и во постапката 
за издавање на налог за апсење, односно определување на мерката притвор и 
сл. По принцип, имунитетот е традиционален институт на меѓунродното право, 
а со тоа и на меѓународното казнено право. По правило, Римскиот статут важи 
подеднакво за сите личности, без оглед на нивното службено својство, а нарочито 
– службено својство на некое лице како шеф на држава или влада, член на влада 
или парламент, избран претставник или функционер на влада, што во ниту еден 
случај не ќе може да се  иззема, односно ослободи од казнена одговорност спрема 
Статутот, ниту ќе претставува – во себе и само за себе – основа за намалување на 
казната (член 27 ст. 1 од Римскиот статут). Имунитети или специјални процедурални 
правила, кои може да му бидат придодадени на официјалното својство на некоја 
личност, без разлика дали според национално или меѓународно право, нема да 
го спречи Судот од спроведувањето на својата јурисдикција над таквата личност 
(член 27 ст.2 од Римскиот статут). Ваквиот статус кво, со утврдено неделување 
на било какво актуелно или потенцијално имунитетско право, а тоа се однесува 
на меѓународниот казненоправен институт – казненоправниот имунитет, 
вклучително и неговите разновидности, дипломатскиот имунитет, без оглед што 
се однесува на делувањето на материјалното или  процесното право, содржано 
во Римскиот статут, сепак е потребно респектирање во конкретниот случај и 
одредени меѓународни обврски на замолената држава кои се однесуваат на 
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имунитетските правила, предвидени во Конвенцијата на ООН од 13 февруари 1946 
и Виенската конвенција за дипломатски односи од 18 април 1961 година. Затоа, 
кога е во прашање барање за предавање на лице кое ужива имунитетско право 
се применуваат посебни правила за овие меѓународни документи  и имунитети 
по договори, регламентирани како двострани меѓународни односи. Всушност 
нормите од член 27 ст.2 од Римскиот статут претставуваат една концепциска  
хипотеза на принципите развиени во одредбите начлен 2 ст.1 од Римскиот статут. 
Тоа значи дека, давањето на определен вид на правна помош која е поврзана со 
одредени меѓународноправни обврски на државата, во тој случај се применуваат 
посебни правила, со што од една страна се овозможува регуларно исполнување 
на барањето на Судот, но истовремено од друга страна замоленатга држава да не 
ги повредува нејзините меѓународни обврски.

Во тој правец, слободно можам да го подвлечам нашето мислење кое 
не може лесно да се најде во одредени ситуации е дека, исклучувањето на 
казненоправниот судски имунитет, дури и кога се однесува за шеф на држава 
или влада, претставува една нова, голема придобивка на правната и политичката 
мисла, како и без сомнение доказ за реална гаранција на светиот принцип на 
рамноправноста на граганите пред законот, пред меѓународната законитост, 
пред меѓународното право. 

Според одредбите на Римскиот статут, Меѓународниот казнен суд не може 
да упати барање за предавање на лице или молба за  давање на помош чие 
извршение би подразбирало да замолената држава ги прекрши своите обврски 
кои се темел на меѓународното право во поглед на државниот или дипломатскиот 
имунитет на некое лице или имовина на некоја трета држава, освен ако Судот пред 
тоа, во соработка со таа трета држава, не го обезбедил нејзиното откажување од 
имунитетот (член 98 ст.1 од Римскиот статут.). Во врска со овој случај, имунитетот 
се објаснува исклучиво од гледна точка на државата како субјект и носител на 
определено право, што правно технички е потполно прифатливо, сооглед што 
титулар на имунитетот како најпрво не е државата туку лицето кое го има на 
располагање и истиот непречено го ужива. Но, гледано од аспект на поширока 
смисла, а истовремено анализирајќи ги меѓународните акти, не е спорно дека 
имунитетот се содава врз основа на правни акти, така да тој може да се однесува 
и на определени предмети доколку државата на тие предмети е сопственик. 
Во таа смисла, анализирајќи ја одредбата од член 98 ст.1 од Римскиот статут, 
поточно во завршната алинеја во која се вели „откажување на трета држава од 
имунитетот“ јасно може да се заклучи дека лицето кое поседдува имунитетско 
право тоа може само и доброволно да се откаже од тоа право или со одлука на 
државен орган да му се одземе тоа право. Доколку замолената држава го извести 
Судот дека исполнувањето на барањето за предавање на личноста или давањето 
на правната помош не може да се изврши поради  постоење на имунитетското 
право или поради меѓународните  обврски на државата, во тој случај таа со 
известувањето  ќе ги достави на Судот и сите важни информации како би можела 
да помогне да се применат правилата од член 98 од Римскиот статут а и сите трети 
држави или конкретна држава која би  требло да изврши екстрадиција на лице 
кое е во прашање, може дополнително да достави податоци (Правило 195/1). 
Судот не може да постави ниту барање за екстрадиција на лице кое би барало 
државата  до која е поднесно барањето  да дејствува недоследно кон своите 
обврски според меѓународните договори, според кои согласноста на државата 
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која го упатува е потребана за екстрадиција на некоја личност од таа држава до 
Судот, освен доколку Судот најпрво може да ја добие соработката од државата  
која го упатува барањето, заради давање  согласност за екстрадицијата (член 
98 ст.2 од Римскиот статут). Но, Меѓународниот казнен суд не може да постави 
барање за екстрадиција на лице без согласност на државата која тоа лице го 
упатува, доколку во смисла на член 98 ст.2 од Римскиот статут таквото барање е 
поставено спротивно на обврските на државата кои се засноваат на меѓународен 
договор, имајќи го во предвид фактот дека според Правилникот за процедурата 
и докажувањето  (Правило бр. 195/2 ) за екстрадицијата на тоа лице е потребна 
согласност на државата која тоа лице го упатува.

ПРОВЕДУВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА СОРАБОТКА И ДАВАЊЕТО НА ПРАВНА - 
СУДСКА ПОМОШ

Барањата за соработка со Меѓународниот казнен суд и давањето на правна, 
односно судска помош, во врска со казнената постапка се спроведува според 
правото на замоленатга држава. Ваквата соработка и давање на правна помош 
може да се реализира доколку овие институти не се забранети во националното 
законодавство на замолената држава и тоа според постапката која е посочена во 
барњето, како и доколку е во согласаност со правото на таа држава и можност 
да се спроведуваат бараните дејствија на идентичен начин, определено во 
барањето. Во таа смисла, овие институти ќе можат да се извршат, во согласност 
на правно  релевантна процедура според законодавството на замолената држава 
до која е поднесено барањето и тоа на начин како што е определено во текстот 
на барањето, вклучувајќи го следењето на каква и да била постапка, нагласена во 
него или овозможување на личностите, кои се наведени во барањето, да бидат 
приссутни и да помагаат во процесот на извршувањето на барањето, но само 
под услов, да тоа не е забрането во правото на замолената држава (член 99 ст.1 
од Римскиот статут). Во случај на некое итно барање, документите или доказите 
што се создадени како реакција ќе бидат, на барање на Судот, истно испратени 
(член 99 ст.2 од Римскиот статут). Одговорите од државата до која е поднесено 
барањето  ќе бидат пренесувани на нивниот оргинален јазик и форма (член 99 
ст.3 од Римскиот статут).

Кога е во прашање неопходното успешно спроведување на некое барање 
кое може да биде извршено без принудни мерки, специјално вклучувајќи го 
распитот или собирањето на докази од лице на доброволна основа, вклучително 
извршувањето на овие дејствија во отсуство на органите на замолената држава, 
доколку тоа е од суштинско значење за спроведувањето на барањето, како и 
истражувањето без модифицирање на јавен локалитет или друго јавно место, 
обвинителот може директно да го спроведе таквото барање на територијата на 
одредена држава, без да се изврши наштетување на другите одредби во однос 
на барањето на соработка со Меѓународниот казнен суд и давањето на правна 
помош. Материјален услов за спроведување на таквите дејствија од страна на 
обвинителот е дека е потребно за успешно спроведување на дејствијата што 
претставува предмет за давање на правна помош, што се сведува на соодветна 
проценка како на обвинителот, така и на надлежниот орган на замоленатга држава. 
Формалните услови кумулалтивно се определени во член 99 ст.4 од Римскиот 
статут и тоа на следниот начин, а имено кога замолената држава е истовремено 
и држава на чија територија наводно било извршено злосторството, а постои 
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одредување за прифатливост согласно член 18 или член 19 од Римскиот статут, 
во тој случај обвинителот дикректно може да го спроведе поднесеното барање 
за давање на правна помош, после сите можни консултации со надлежните 
органи на замолената држава, како и под какви било разумни услови или грижи 
кои се присутни во таа држава потписничка. Доколку оваа држава идентификува 
проблеми во постапката при спроведувањето на барањето, во тој случај таа 
без одолговлекување ќе се консултира со Судот како би се решило прашањето. 
Треба да се напомене дека, одредбите што и дозволуваат на некоја личност, која 
е сослушана или истражувана од Судот, согласно член 99 од Римскиот статут ќе се 
применат правилата кои се однесуваат за заштита на податоците кои се важни за 
националната безбедност (член 99 ст.5 од Римскиот статут). 

ТРОШОЦИТЕ ЗА СОРАБОТКА И ДАВАЊЕТО НА ПРАВНА – СУДСКА ПОМОШ 
НА МЕЃУНАРОДНИОТ КАЗНЕН СУД                           

Вообичените трошоци за спроведувањето на барањето задавање на 
правна-судска помош на територијата на државата до која е поднесено барањето 
ги сносува таа држава (член 100 ст.1 од Рим. Статут). Поимот на таквите трошоци 
Статутот не го има дефинирано, но само таксативно ги набројува кои треба да ги 
сносува Меѓународниот казнен суд. Во конкретниот случај може да се примени 
принципот на докажувања од Римското право  argumentum a contrario според кој 
може да се толкува дека сите останати трошоци треба да ги сносува државата до 
која е поднесно барањето, односно замолената држава.

Меѓународниот казнен суд ги сносува следните трошоци:
1. Трошоци поврзани со патувањето и безбедноста на сведоци и вештаци, 

односно експерти како и трошоци за трансфер или  преместување на 
притворени лица;

2. Трошоци за усмено и писмено преводување, толкување и 
транскрибирање;

3. Трошоци за патување и издршка на судиите, обвинителот, замениците 
обвинители, архиварот, заменикот архивар и персоналот на кој било 
орган на Судот;

4. Трошоци за какво било експертско мислење или извештај, баран од 
Судот;

5. Трошоци поврзани со транспортот на некоја личност која државата му 
ја предава на Судот, и

6. По консултации, какви било невообичаени трошоци кои може да 
резултираат од спроведувањето на барањето (член 100 ст.1 (а) – (ѓ ) Рим.
статут).

Одредбите од ст.1 на  овој член ќе важат, доколку е соодветно, за барања 
од држави – потписнички до Судот. Во таков случај правилата ќе се применуваат 
во согласност со нивната цел. Имено, Судот ги сносува редовните трошоци 
за спроведувањето на барањето, додека вонредните трошоци се на товар на 
државата која го упатила барањето. 

Во делот 10 од Римскикот статут се разработени трошоците во врска 
со улогата на државите во спроведувањето на, надгледувањеето на нивното 
извршување затворските казни, условите за прифаќање во затворот, трансферот 
на лицето по извршувањето на казната, ограничувањето на судската постапка или 
казнувањето за други злосторства, разгледувања на барања од страна на Судот 
во однос на намалување на казната, како и постапката доколку некоја осудена 
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личност избега од притвор и ја напушти државата. 
Додека во делот 10 од Римскиот статут се содржани одредбите во врска со 

овластувањето и функционирањето на Собранието на државите потписнички 
на Римскиот статут, но во однос со нивните финансии и трошоци, подетално е 
предвидено во деловите 11 и 12 од Статутот каде се разработни сите  финансиски 
прашања поврзани со Меѓународниот казнен суд и Собранието на државите 
потписнички, потоа нивните фондови, доброволните придонеси и нивната 
проценка. 
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Проф. д-р Трајко А. Витанов, проректор
Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р.  Державин“ Свети Николе–Битола, РМ

СПЕЦИФИЧНИОТ СТАТУС НА ЛИЦАТА
ПОД МЕЃУНРОДНА ЗАШТИТА

КОНВЕНЦИЈА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ И КАЗНУВАЊЕ ЗА 
КАЗНЕНИ ДЕЛА ПРОТИВ ЛИЦА ПОД МЕЃУНАРОДНА 

ЗАШТИТА, ВКЛУЧУВАЈЌИ ГИ И ДИПЛОМАТСКИТЕ АГЕНТИ

Апстракт:   Во меѓуанродното право, како последица на широкиот 
опсег на политичките дејствија, настапувајќи повреди на дипломати или 
други административни службеници, Генералното Собрание на ООН  усвојува 
Конвенција за спречување и казнување за сторени казнени дела против 
меѓународно заштитени лица, вклучувајќи и дипломатски агенти, што било 
додадено како анекс во Резолуцијата 3166 (XXVIII)  од 14 декември 1973 година, 
која стапува во сила  на 2 февруари 1977 година.

Воглавно, повредите на меѓународно заштитените лица се однесува за казнени 
дела „убиства, киднапирање или друг насилен напад на службена просторија или 
приватен стан или превозно средство на лица под меѓународна заштита, што може 
да ја доведе во опасност неговата личност, интегритет или слобода“.

Имајќи ги во предвид одговрните функции кои овие лица ги извршуваат 
во процесот за реализација во развојот на меѓународните односи, затоа од овие 
причини се наложува потребата за специфична меѓународна заштита на статусот 
на овие лица при вршењето на вакви одговорни функции.

Карактеристична одлика, односно препознатлив белег на модерниот 
меѓународен поредок претстатува  прогресивното „космополитизирање“ како 
на меѓународното право така и на меѓународното казнено право во однос 
на оддалечување од правниот систем во кој државите се единствени правни 
субјекти, во кое домашно право силно се заштитени од меѓународното право кон 
транснационалниот правен поредок кој ги гарантира легалните права и агенди, 
како што тоа заштитување се прави  во конкретниот случај во одредбите на 
Меѓународната конвенција за спречување и казнување за казнени дела против 
лицата под меѓународна заштита, вклучувајќи ги и дипломатските агенти. 

Клучни зборови: Меѓународно право, меѓународна казнено-правна 
заштита, казнено дело, убиство, киднапирање, насилен напад, екстрадиција, 
преземање на мерки.

SPECIFIC STATUS OF PERSONS UNDER INTERNATIONAL 
PROTECTION

Abstract: making violations of diplomats or other administrative officers, the 
General Assembly of the UN has adopted a Convention for Prevention and Punishment 
for Criminal Offenses Against Internationally protected person, including diplomatic 
agents, which was added as Annex in the Resolution 3166 (XXVIII) from the 14th of 
December 1973 which comes into force on the 2nd of February 1977.
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In general, the violence of the internationally protected person is about 
punishable acts “of murder, kidnapping or other violent assault on the official room 
or private apartment or means of transport of person under international protection, 
which can lead to danger his personality, integrity or freedom “.

Taking into account the upcoming functions that these individuals perform in 
the process of realization in the development of international relations, therefore from 
these reasons it is required the need for specific international protection of the status 
of these person in the performance of such responsible functions.

A characteristic feature, or a recognizable mark of the modern international 
order is the progressive “cosmopolitization” as on the international law also on the 
international criminal law in relation to distancing from the legal system in which states 
are the only legal entities, in which domestic law is strongly protected by international 
law towards a transnational legal order that guarantees legal rights and agendas, 
as this protection is done in the concrete case in the provision of the International 
Convention for the Prevention and Punishment of criminal offenses against person 
under international protection, including diplomatic agents.

Key words: International law, international criminal and legal protection, 
punishment, murder, kidnapping, violent assault, extradition, taking measures

Меѓунродното право го прогласува принципот на специјална меѓународно 
казнeно-правна заштита на дипломатите, вклучително и на дипломатските агенти. 
Врз основа на различни поводи и различни меѓународни форуми се обраќа 
внимание за да се води сметка, односно да се придржува овој принцип, како би 
можело да се обезбеди меѓународна заштита на лицата кои го корсистат статусот 
на дипломат и дипломатски агент. Затоа овие лица се објект на таква специјална 
меѓународна заштита, земајќи ја во предвид нивната одговорна функција која ја 
извршуваат во остварувањето и развојот на меѓународните односи.

Токму од тие причини, како последица на широкиот опсег на политичките 
дејствија, кои предизвикуваат повреди на лицата кои се баваат со дипломатија, 
Генералното Собрание на Обединетите нации усвои Конвенција за превенција, 
односно спречување и казнување за криминал против меѓународно заштитени 
лица, вклучително и дипломатските агенти, што било додадено како анекс во 
Резолуцијата No. 3166 (XXXVIII) од 14 декември 1973 година, која стапи на сила 
на 2 февруари 1977 година. Повредите вогласно се однеуваат на „убиство, 
киднапирање или друг насилен напад на лице или слобода на меѓународно 
заштитено лице“. Последната категорија вклучува претседатели, странски 
министрии сл. Договорните страни се согласуваат да овој вид на криминалитет 
се казнува со соодветни казни кои ќе ја имаат во предвид нивната тежина или 
да се екстрадираат потврдени сторители на казниви дела со правосилни судски 
документи или да се примени домашното, односно националното право.

Во одредбите на член 8 од Конвенцијата се установени основите и правилата 
за остварување на екстрадицијата за сторени казнени дела установени во 
Конвенцијата. Така, доколку казнените дела, предвидени во член 2 од Конвенцијата, 
не се вклучени во списокот на казнени дела за кои се бара екстрадиција во 
договор за екстрадицијата којшто е во сила меѓу договорените страни, тие се 
сметаат во нивниот квалитет како предмет на овој договор. Понатаму, државите 
– странки се обврзуваат да вклучат вакви казниви дела, како случаи кои водат до 
екстрадиција во врска со секој договор за екстрадиција, којшто ќе биде склучен 
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помеѓу нив. Токму одредбите од овој член 2 од Конвенцијата претставуваат новост 
во антитерористичките конвенции. За прв пат државите – страни се задолжени 
да вклучат инкриминирани казнени дела, како правно обврзани, да извршуваат 
екстрадиција и во сите идни договори за екстрадиција помеѓу нив.

Ако државата – страна која екстрадицијата ја условува заради постоење 
на договор, прими молба за екстрадиција од друга држава-странка, со која нема 
договор за екстрадиција, таа може, ако реши да изврши екстрадиција, да ја 
смета оваа Конвенција како правна основа за екстрадиција во однос на спрема 
такви казнени дела, односно во врска со овој криминалитет. Во такви случаи 
екстрадицијата се извршува според одредбите и правилата на постапката, како и 
другите услови предвидени во законодавството на државата на која е адресирано 
и упатено барањето. Но, доколку државите – странки, кои екстрадицијата не ја 
условуваат врз основа на постоење на договор, во таков случај ќе се смета дека 
ги признават ваквите казнени дела во меѓусебните односи за казнени дела кои 
условуваат да се дојде до екстрадиција, во согласност со одредбите на постапката 
и другите услови, предвидени во законодавството на државата на која е упатено 
барањето за екстрадиција.

Меѓу државите – страни овие казнени дела се сметаат за целите на 
екстрадицијата како извршени, не само на местото на кзвршувањето на казненото 
дело, но и исто на територијата на државите, кои се должни да ја установат својата 
јурисдикција, согласно со член 3 ст.1 од оваа Конвенција.

Во уводниот дел на Конвенцијата се расветлува етимологијата на поимот 
„Лице, кое ја користи меѓународната заштита“ врз основа на имунитетот, чија 
основа претставуваат принципите на еднаквост и взаемно уважување на 
сувернитетот на државите, според кој државите во вршењето на јавната власт не 
се субјекти на правото на друга држава. Според тоа, преставниците на државата 
во друга држава, во областа на казненото право уживаат имунитет кој опфаќа 
заштита од присилни акти на државните органи, како и заштита од казнено гонење 
пред органите на територјалната држава, односно изземање од националната 
казнена јурисдикција на дотичната држава. Имено, секој шеф на држава, како и 
неговата придружба, исполнувајќи ја функцијата на шефот на државата, согласно 
со одредбите од Уставот на соодветната држава, секој ракводител на Владата 
или министер на надворешни работи, кога се наоѓа во друга држава, а исто така 
и придружуван од членови на негово семејство, како и секој претставител или 
службено лице или друг агент на меѓувладина меѓународна организација, има 
право, во согласност со меѓународното право, на специјална заштита против 
секое посегнување  врз неговата личност, слобода или достоинство, како и на 
членовите на неговото семејство.

Сите овие лица, наведени погоре, кои во времето и местото каде е извршено 
казненото дело против нивната личност, нивните официјални деловни простории, 
зградите во кои живеат или превозните средства, претставуваа објект на 
специјална посебна меѓународна заштита во согласност со меѓународното право. 
Обемот на оваа посебна заштита се однесува на секое криминално посегнување 
против нивната личност, слобода или достоинство, како и на членовите на 
нивните семејства, со статус на неприкосновеност. Така, во одредбите на член 2 
ст.3 од Конвенцијата јасно се потенцира дека „ни во кој случај  не се намалуваат 
обврските на државата – членка за да во согласност со меѓународното право ги 
презема сите соодветни мерки со цел за спречување на други напади на личноста, 
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слободата или достоинството на лице под меѓународна заштита“.  Анализирајќи 
ги овие одредби, без сомнение може да се дојде до заклучок дека Конвенцијата 
овие одредби ги искористува со означување дека во конкретниот случај се работи 
за „претпоставен сторител на казнено дело“. Не е спорно дека во овој случај 
ваквиот поим во дадедниот смисол е во противоречност со основните принципи 
на меѓународното казнено право. Имено, ваквиот поим за едно лице може да се 
употреби само во однос на него во казнената постапка кога компентентниот орган – 
судот се произнесува по прашањето на  неговата вина. Што значи одредбите од ст.3 
на член 2 од Конвенцијата се во контрадикторност на еден од важните принципи на 
меѓународното казнено право, а тоа е принципот на презумпција на невиновност.

Анализирајќи ги одредбите на член 2 ст.1 од Конвенцијата, може да се 
констатира дека се дефинира определбата на секоја држава – членка, а имено дека 
ќе се смета за казнено дело, врз основа на своите закони, намерното извршување, 
извршување на казненото дело со умисла и тоа: 

 а) убиство, грабнување или друг напад на лице или слободата на лице под 
меѓународна заштита; 

 б) насилен напад на службена просторија или приватен стан или превозно 
средство на лице под меѓународна заштита, кој може да го доведе во опасност 
неговата личност или слобода;

 в) закана дека ќе се изврши таков напад;
 г) обид дека ќе се изврши таколв напад;
 д) дела кои значат соучесништво во таквиот напад.
 Треба да се има во предвид фактот дека, доколку во претходната постапка 

се докаже дека овие форми на инкриминирани дејанија се извршени со политичка 
цел, во тој случај едно од таквите дејствија ќе биде квалификувано како теоризам.

 Во тој однос, имајќи ги во предвид одредбите од член 3 на Конвенцијата, 
секоја држава – страна на оваа конвенција е должна да презема потребни мерки за 
установување на својата јурисдикција, односно да ја утврдува својата надлежност 
кога се однесува за сторени казнени дела, наведени во член 2 од Конведнцијата, 
во следните случаи:

 а) кога казненото дело е сторено на територијата на таа држава или во 
бродовите или во авионите кои се регистирани вотаа држава;

 б) кога „претпоставениот сторител“ на казненото дело, односно 
осомничениот е државјанин на оваа држава; 

в) кога казненото дело е сторено против лице кое е под меѓународна 
заштита, според член 1 од оваа Конвенција, и кое ужива таков статус на основа на 
функциите што ги обавува во има на таа држава.

Инаку, според Конвенцијата, секоја држава – страна има обврска да презема 
неопходни мерки за утврдување на надлежноста во поглед на овие казнени дела 
во случаевите кога осомничениот како сторител на едно од казнените дела се наоѓа 
на нејзината територија, а таа, според член 8 од  оваа конвенција не го екстрадира 
на ниедна од државите, предвидени во ст.1 на член 3 од Конвенцијата. Од друга 
страна, оваа Конвенција не исклучува ни еден облик на казнената јурисдикција за 
казнените дела кои се темелат врз основа на законите на дотичната држава. Во неа 
се анализирани определени прашања за реализација на меѓународната казнено 
правна соработка меѓу државите за спречување на казнени дела против лица кои 
користат специјална меѓународна заштита. Така овој правен механизам во правец 
на соработката вклучува превземање на сите возможни практични мерки како би 
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се спречило на нивната територија да се извршуваат припреми за извршување на 
такви казнени дела, предвидени во член 2 на оваа Конвенција, во границите или вон 
границите од нивната територија. Другата форма на соработка може да се изрази 
во размена на информација или координација, со преземање на административни 
и други соодветни мерки како би можело да се преземаат дејствија за спречување 
на такви казнени дела. Доколку имаме ситуација, а имено државата членка, во која 
е сторено казнено дело, предвидено во член 2 од Конвенцијата, од определени 
причини смета дека осомничениот, односно обвинетиот како сторителна таквото 
дело извршил бегство од нејзината територија, во тој случај оваа држава е должна 
да ги извести сите други заинтересирани држави и тоа непосредно или преку 
соопштување на Генералниот секретар на Организацијата на ОН со сите факти 
кои се однесуваат во врска со стореното казнено дело, како и сите расположливи 
поединости во однос на идентитетот на личноста која се претпоставува дека е 
извршител на казненото дело или на казнените дела. При претпоставка, доколку 
било кое казнено дело, наведено во член 2 од Конвенцијата е сторено против лице 
под меѓународна заштита, во тој случај секоја држава – страна, која располага со 
информации во врска со жртвата или околностите под кои е сторено казненото 
дело, има обврска да настојува во потполност и во најкраток рок и со услови кои 
се предвидени во нејзиното законодавство да им ги достави на државите членки 
во чие име оваа лице ја извршувало својата функција. Откога ќе се увери, дека 
околностите тоа го бараат, тогаш државата – членка, на чија територија се наоѓа 
извршителот на казненото дело, превзема соодветни мерки во согласност со 
внатрешното законодавство како би го обезбедила неговото присуство со цел на 
казнено гонење или екстрадиција. За таквите мерки, без одлагање ќе биде известен 
непосредно или преку соопштување Генералниот секретар на Обединетите нации:

а) државата во која е сторено казненото дело;
б) државата или државите чии државјанин е претпоставениот извршител на 

казненото дело, или кога е во прашање лице без државјанство, државата на чија 
територија оваа лице има постојано пребивалиште;

в) државата или државите чии државјанин е лицето под меѓународна 
заштита или во чие име тоа лице ги  остварувало своит функции;

г) сите други заинтересирани држави;
д) меѓународната организација на која лицето припаѓа како функционер 

или агент споменатото лице е под меѓународна заштита.
Секое лице, во однос на кое се преземаат посочените мерки, има право: 

 » без одлагање да стапи во врска со најблискиот надлежен претставник 
на државата чии државјанин е тоа лице или според други основи е 
надлежна да ги штити неговите права или, кога станува збор за лице без 
државјанство, државата на која тоа лице се обратило или која има волја 
да ги заштити неговите права. Тоа значи, со други зборови, дека оваа 
лице во однос на кое се преземаат насочените мерки, кое ја користи 
меѓународната заштита, како службено лице или дипломатски агент 
му се дава можност веднаш да се поврзе со најбликскиот компетентен 
претставител на државата на која е граѓанин или со лице кое на друг 
начин е ополномоштено да ги заштитува неговите права, или кога се 
однесува за лице без државјанство, со лице кое е согласно, според 
неговото барање да му ги заштитува неговите права да биде посетено 
од претставник на оваа држава.

Доколку државата – страна на оваа Конвенција, на чија територија се наоѓа 
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осомничениот, односно претпоставениот извршител на казненото дело, ако не 
го екстрадира, таа без никаков исклучок и неоправдано  одлагање го предава 
случајот на своите надлежни органи со цел казненото гонење, согласно со 
процедурата, установена во законодавството на оваа држава.

Посебно во Конвенцијата се нагласува, дека доколку казнените дела, 
наведени во чл. 2 од Конвенцијата не се класифицирани во списокот на казниви 
дела кои повлекуваат според овој вид и категоризација екстрадиција на основа на 
било кој договор што постои за екстрадиција на лице кое е огласено за виновно, 
во тој случај ќе се смета дека таквите видови на казнени дела се вклучени во 
овие договори. Државите – членки, според оваа конвенција, се обврзуваат да 
оваа катеогрија на казнени дела, како дела кои повлекуваат екстрадиција, да ги 
вклучат во секој вид на договор за екстрадиција на виновниците, кои покасно ќе 
бидат скллучени. Исто така треба посебно во овој дел да се нагласи дека доколку 
државата – членка, која што ја условува екстрадицијата со постоење на договор, 
прими барање за екстрадиција од друга држава – членка со која нема склучено 
договор за екстрадиција, во тој случај, може, ако одлучи да изврши екстрадиција, 
сметајќи ја оваа Конвенција како правна основа за екстрадиција во однос на 
таквиот вид на казнени дела. Меѓутоа, во таквата ситуација екстрадицијата се 
извршува во согласност со одредбите на постапката и другитге услови, предвидени 
во законодавството на државата на која барањето е упатено. Кога сме толку блиску 
во оваа објаснување, треба да се нагласи дека во Конвенцијата суштетсува и 
претпоставката, а имено кога е во прашање екстрадицијата од страна на државите 
– членки и кога таа не е условена со постоење на договор меѓу државите членки. 
Во таа смисла, државите – членки, според одредбите на оваа конвенција, може да 
не ја условуваат екстрадицијата со постоење на договор. Имено, во тој случај тие 
можат во меѓусебните односи да прифатаат таквите казнени дела кои облигаторно 
повелкуваат екстрадиција, во согласност, како што рековме погоре, со одредбите 
на постапката и другите услови, предвидени во националното законодавство на 
државата до која е упатено барањето за екстрадиција.

Во Конвенцијата суштествува правна норма, по сила на која, секое лице, 
спрема кое е започната процедура, во врска со напред споменатите казнени дела, 
има гаранција за справедливо разгледување за казненото дело кое му се става на 
товар, во секој стадиум на казнената постапка. Во тој однос, државите – членки 
со најголема можност, една спрема друга, си даваат правна помош во однос на 
казнената постапка што ќе се поведе во врска со казнените дела, предвидени во 
член 2 од оваа Конвенција, вклучувајќи и обезбедување на целокупниот доказен 
материјал со кој располагаат и кој е неопходно потребен за оваа цел. Во оваа 
насока, подвлекуваме дека одредбите од Конвенцијата со кои се регулира оваа 
материја не ги засега обврските за правна помош, установени меѓу државите – 
членки во секој друг договор, односно кои се содржани во било кој друг договор. 
Понатаму, во тој однос исткнуваме дека, државата – членка во чие национално 
законодавство се води казнената постапка против обвинетиот како сторител на 
казнено дело или кзнени дела од видот на казнените дела предвидени во член 
2 од Конвенцијата има обврска да го извести за резултатите од оваа постапка 
Генералниот секретар на Организацијата на Обединетите  нации, кој пак од 
своја страна оваа информација ја пренесува на останатите држави – членки на 
Конвенцијата. Во таа смила, оваа околност ја докажува важноста на оваа посебна 
казнена процедурална  дејност со меѓународен елемент.
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Треба да се констатира дека одредбите на оваа Конвенција нема да имаат 
влијание кога се во прашање примената на договорите за давање на азил кои се 
во сила на денот на прифаќањето на оваа Конвенција, кога станува збор за држави 
членки на тие договори. Меѓутоа, државата – членка на оваа Конвенција не може 
да се повика на споменатите договори во однос на друга држава – членка на оваа 
Конвенција која не е членка на овие договори.

Во счучај на спор помеѓу државите – членки кој би се однесувал на 
толкувањето или примената на одредбите од Конвенцијата доколку овој спор 
не го решат преку преговори, во тој случај тие оваа прашање го поставуваат на 
разгледување пред арбитража на ООН, согласно член 13 од Конвенцијата. Ако 
во рок на шест месеци, сметано од денот на поднесувањето на барањето до 
арбитражата не се постигне решение по однос на ваквото спорно прашање пред 
арбитражата, во тој случај било која од страните може предметот да го предаде на 
решавање  на Меѓународниот суд на ООН во Хаг кој предметот ќе го разгледа врз 
основа на правилата од Правилникот и одредбите на Статутот на овој суд. 

Во последниот дел на одредбите од Конвенцијата се  однесуваат за 
процедурата во однос на постапката за потпишувањето, ратификацијата, 
анексирањето кон конвенцијата, како што се резервите кои можат во секоја 
држава – членка на конвенцијата тоа да го направи. Понатаму, се предвидува и 
нејзиното денонсирање, односно престанување на важност на нејзиното дејствие.

 Конвенцијата за спречување и казнување за казнени дела против лица 
којшто користат специјална меѓународна заштита, вклучително и дипломатските 
агенти, е усвоена во Њујорк – седиштето на ООН на 14 декември 1973 година.

Предвид на горното, следува заклучокот дека со усвојувањето на оваа конвенција 
завршува донесувањето на серија документи од областа на меѓународноправните 
документи со кои се регулирани меѓународните односи од областа на дипломатските 
односи, започнати со донесувањето на Виенската конвенција за дипломатски односи 
од 18 април 1961 година и продолжена со факултативни протоколи за задолжително 
решавање на споровите според толкувањето и примената на  оваа Виенската 
колнвенција за дипломатски односи и Виенската конвенција за консултански односи 
од 24 април 1963 година и двата факултативни протоколи кон неа од 24 април 1963 
година кои се однесуваат и тоа за првиот дел за конзуларните односи воопшто и 
во вториот дел за престанокот на конзуларната функција, како и Конвенцијата за 
специјалната мисија од 8 декември 1969 година.

Во врска со разгледувањето на оваа проблематика требас да се имаат во 
предвид и одредбите од казненото дело „Загрозување на лица под меѓународна 
заштита“ според член 420 од КЗ, која непосредна меѓународна основа на оваа 
инкриминација претставува Конвенцијата за спречување и казнување на казнените 
дела против лица под меѓународна заштита, вклучувајќи и дипломатски агенти 
(МД-54/76). Објект на заштита се лицата под меѓународна правна заштита која се 
определува токму во оваа Конвенција. Одредбите од член 420 од КЗ претставуваат 
ново решение во нашето современо казнено право, вклучувајќи ги лицата со 
посебен статус под меѓународна казнено правна заштита која е предвидена и 
во меѓународен договор, во конкретниот случај Конвенцијата за спречување 
и казнување на кривичните дела против лицата под меѓунанродна заштита, 
вклучително и дипломатските агенти, според која и Република Макекдонија е 
страна, која е преземен врз основа на член 4 и член 5 од Уставниот законна Р. 
Македонија (Сл. лист на СФРЈ, бр. 54/76).
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Во таа смисла, меѓународна казнено правна заштита на лица со статус под 
меѓународна заштита може да се остварува само во случај кога тоа е предвидено 
во конкретен меѓународен правен акт според кој Република Македонија е членка. 
Со оглед што оваа заштита е персонална и е предвидена во меѓнародни договори, 
затоа покрај во националното право, предметот на заштита на оваа категорија на 
лица е определен и во меѓународното казнено право.

Во нашиот казнен законик, кога се работи за казнените дела против животот 
и телото, како подглавје „убиство“, предвидено во член 123 од КЗ,  не е определена 
инкриминација и хипотеза „убиство на лице под меѓународна заштита“. Сметам 
дека  треба да се изврши дополнување во одребите на овој член, бидејќи таквите 
лица со нивниот статус заслужуваат една ваква засилена казнено правна заштита. 
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THE ROLE OF CIVIL SOCIETY IN DIALOGUE AND 
INTEGRATION PROCESSES OF THE WESTERN BALKANS

Abstract:  Civil society is an important factor in dialogue development and 
integration processes. It monitors developments, issues reports and recommendations. 
Civil society in Western Balkans does not have the proper influence.

The study assesses the impact of civil society on dialogue and integration 
processes. Qualitative methods, such as documents, reports, strategies, monographs 
and other materials were used to implement the study.

The data concludes that in dialogue and integration processes, the impact of 
civil society needs to be increased and its role to be assessed.

Keywords: Civil Society, Western Balkans, Dialogue, Integration

INTRODUCTION
Civil society is an important factor in dialogue and integration process in 

Western Balkan Countries. Civil society is recognized as encompassing far more than a 
“sector” dominated by the NGO community: civil society today includes an ever wider 
and more vibrant range of organized and unorganized groups, as new civil society 
actors blur the boundaries between sectors and experiment with new organizational 
forms, both online and off. (World Economic Forum, 2013). The activity of civil society 
organizations in Western Balkan Countries has increased by time, and its increment 
has not guaranteed greater impact on interstate or international dialogue.

Western Balkan Countries, as former communist and post-conflict countries, 
have a conservative approach to the involvement of civil society in dialogue and 
integration processes. The involvement of civil society organizations in the dialogue 
and the integration process is made conditional on international organizations and in 
particular by the European Union. 

This is based on Article 11 of the Lisbon Treaty, point 1, that states; ‘The 
institutions shall, by appropriate means, give citizens and representative associations 
the opportunity to make known and publicly exchange their views in all areas of 
Union action’, also the point 2 states; ‘Institutions shall maintain an open, transparent 
and regular dialogue with representative associations and civil society’. (The Treaty of 
Lisbon, 2007)

The insufficient influence of civil society is also as the result of the lack of internal 
democracy, so Civil society organizations also face questions about their relevance, 
legitimacy, and accountability from governments and their primary beneficiaries due 
to a widening gap between the sector and government officials, on the one hand, and 
between their purported beneficiaries or constituents on the other. (VanDyck, 2017)

Therefore, the work in civil society organizations sector is not easy and it implies 
facing with various kinds of challenges.
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THE ROLE OF CIVIL SOCIETY IN DIALOGUE DEVELOPMENT AND IN EUROPEAN 
INTEGRATION PROCESS

Civil society conducts its activity mainly within the territory of the respective state. 
It can develop interstate non-governmental activity only through joint partnership 
projects provided by various interstate and international programs.

Western Balkan Countries need dialogue in interethnic and inter-state 
reconciliation, this as a result of developments in the recent past. Although this dialogue 
has been sponsored by many international organizations, it is also dependent on the 
political level and willingness to resolve past issues to reach the future perspective.

SERBIA
Civil society has a symbolic influence on the development of internal and 

external dialogue in Serbia. According to the report of USAID about CSO Sustainability 
Index For Central and Eastern Europe and Eurasia it can seen that the government of 
Serbia mostly recognizes the value of CSO social service providers and the potential for 
educational services, while it is generally not interested in other types of CSO services. 
(USAID, 2017).

It should take  in consideration that; ‘for the second consecutive year, the 
legal environment for CSOs worsened in Serbia in 2016, primarily due to increased 
harassment by government officials and media. (USAID, 2017). The actions of Serbian 
government do not represent the values that they aspire. Political mentality causes 
stagnation in state development, knowing that Serbia has open issues with neighbors, 
in particular in the ongoing dialogue with Kosovo. 

At the same time, according to the EU Progress Report for 2016, cooperation 
between civil society and the parliament on EU negotiations improved. (USAID, 2017). 
CSO are extensively involved in the process of external dialogue, which is a condition 
of integration in the EU.

Guidelines for Cooperation between the core negotiating team, representatives of 
civil society organizations, the National Convent and the Chamber of Commerce were 
adopted in April (2016), aiming to improve the level of inclusion of civil society in the 
negotiations. (European Commission, 2016). Serbia would progress if it will use the co-
ordination for European integration, as a model to develop other areas in everyday life.

CSO should increase their capacities to be independent and more devoted to 
the fulfillment of their inclusion and impact requirements in the dialogue and the 
integration process.

MACEDONIA
European Union Progress Report 2016 for Macedonia states that; ‘Civil society 

played a constructive role in supporting democratic processes and ensuring greater 
checks and balances’. However ‘Civil society organizations continue to express their 
concerns about the deterioration of the climate in which they operate and the limited 
government commitment to dialogue, as well as about public attacks by politicians 
and pro-government media’, (European Commission, 2016).The influence of civil 
society in Macedonia depends directly on its political processes.  

There is positive and negative progress in Macedonia, for its inclusion in the CSO 
dialogue.

The legal environment affecting CSOs in Macedonia continued to deteriorate in 
2016, with increasing state harassment of activists and CSOs criticizing government 
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policies. (USAID, 2017). In some cases civil society organizations have been used as 
mechanisms of achieving political goals. Institutional stability in Macedonia also 
means the stability of CSO involvement in dialogue and integration processes of the 
country.

The EU integration process of Macedonia has encouraged numerous legislative 
and policy reforms that aim toward the improvement of cooperation between 
government and civil society organizations. (Tomasz Żornaczuk, 2014). Even in 
Macedonia the involvement of civil society has higher impact on the European 
integration process, the impact does not come as a will of the government but as a 
recommendation of international organizations.

CSOs’ involvement in the EU accession process, including in the negotiations, 
should be consistent, effective, and encouraged and supported by the government 
if it is to fulfill one of its most important goals—the effective participation of CSOs 
in policymaking and monitoring adopted legal and policy frameworks, including the 
work of relevant institutions. (Tomasz Żornaczuk, 2014).CSOs should act independently 
and to realize their goals in the process of dialogue and integration.

BOSNIA AND HERZEGOVINA
Bosnia and Herzegovina is a place where civil society organizations should play 

an important role in the dialogue. But, ‘those that depend on financing from local 
governments are often influenced by politics, and many exist for purposes known 
only to themselves, with undisclosed funding structures’, (Freedom House, 2017). The 
involvement of CSOs in the dialogue does not imply the protection of interests that 
they have in their purpose of establishment.

Meanwhile, ‘internationally funded organizations do important work in terms of 
advocacy, human rights, and uncovering corruption, but overall they do not have a 
significant impact on governmental institutions’ (IIBID). The construction of civil society 
mechanisms (controlled by the powers) has centralized and bureaucratized them.

Political parties tend to view civic groups as unelected upstarts seeking to usurp 
political power. Civic groups in turn allege that parties want to co-opt them for political 
purposes. (NDI, 2017). 

Despite the efforts of international organizations, the impact of CSOs has not 
increased. Political and ethnic problems prevent increasing the CSOs impact on 
dialogue and integration processes.

Although the Government of Bosnia and Herzegovina, in the EU Integration 
Strategy, foresees to ‘reinforce political consensus by incorporating the civil society 
into the process of European integration and to increase the presence of civil society 
and the active participation of nongovernmental organizations in the processes of 
legislative and other reform’. (Bosnia and Herzegovina - Council of Ministers, 2016). In 
this sense, we can see the advancement of CSO involvement in the integration process.

However, in order to fulfill the integration objectives, B&H should expand the 
role and increase the impact of CSOs in internal dialogue and integration.

MONTENEGRO
In Montenegro is a different situation compared to that in Bosnia and Herzegovina. 

The role of civil society in public policy-making is still limited due to selective 
availability of important documents and information (…) and failure to include civil 
society representatives in the monitoring of strategic reform documents. (Freedom 
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House, 2016). CSOs do not have the impact during the consultations on usual internal 
issues. So, the involvement and impact on the dialogue process is superficial.

The Progress Report of the European Commission for Montenegro 2016, states 
that, ‘Additional resources and transparency are needed in government structures and 
procedures for collaboration with and consultation of CSOs. It is a matter of concern that 
smear campaigns and intimidation attempts continued against certain CSO activists. 
‘Conditions conducive to voluntary work, civic activism and social entrepreneurship 
need to be created’ (European Commission, 2016). 

In Montenegro there are many contradictions of politicians and civil society 
ideas in political and development activity, whether in dialogue or in other negotiation 
processes. CSOs and government policies are inconsistent, and the impact of CSOs on 
dialogue is ineffective.

There is a higher impact of CSOs in the integration process than in the dialogue, 
therefore ‘the government, under public pressure, included representatives of 
civil society in all 33 of the negotiating working groups established so far’ (Tomasz 
Żornaczuk, 2014). CSOs have difficulties in involvement, and based on this it is easy to 
understand their impact on processes.

Even though NGO representatives are included in many groups dealing with 
legislative changes, advisory bodies, and negotiating working groups, etc., there are 
still many limitations regarding their impact on policymaking or where their position 
in these working bodies is concerned. (IBID). Therefore, CSOs should insist on their 
political independence, involvement and greater impact on the dialogue development 
and integration.

KOSOVO
In the case of Kosovo, there is a better situation. According to New Social 

Initiative report; communication between central level institutions and civil society 
organizations is at a solid level of communication, but not at a satisfactory level, (New 
Social Initiative, 2017). CSOs have the space to speak, but not get the right attention 
every time. CSOs are disadvantaged from the opportunity to influence in decision-
making. Meanwhile, ‘there exist various issues affecting the flow of the situation, 
such as “ethnic composition, background and work experience with government 
institutions, as well as the awareness increment and the will of central level institutions’ 
(New Social Initiative, 2017). The challenge of the great impact of CSOs is also related 
to the transparency of the institutions in dialogue development.

In the case of Kosovo, apart from internal dialogue, there is also a specific 
dialogue between Kosovo and Serbia, which is enabled through the European Union 
intercession. This process has been considered as a closed, non-transparent process 
that lacks the inclusion as well as political and social consensus. (Instituti Demokratik 
i Kosovës, 2016). 

The European Commission Report 2016 about Kosovo, states that ‘some 
progress has been made in improving cooperation between government and civil 
society. Minimum standards for public consultations were adopted and now need 
to be implemented across all levels of government’ (European Commission, 2016). In 
Kosovo there is a greater involvement in the processes, but it should be allowed to 
increase the impact of CSOs on dialogue and integration process.

In Kosovo, the CSOs are involved in internal and external dimension in the 
European integration process. 
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The main cooperation mechanisms between civil society organizations and 
EU institutions in Kosovo are: Stabilization-Association Process Dialogue (SAPD), 
European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR), IPA – Instrument for 
Pre-Accession Assistance and the CSO contribution for the Progress Report. (Kosovo 
Foundation for CIvil Society, 2018).

ALBANIA
In Albania, the civil society role in the dialogue is insubstantial. ‘During the 

survey, some of the CSOs declared their participation in consultative processes with 
the government, and these cases remain sporadic, unsteady and in line with personal 
and party preferences of governing institutions’ (Qendra për Ndryshim dhe Menaxhim 
Konflikti, 2013). Symbolic participation in dialogue and integration processes does not 
result with the impact and sustainability.

Civil Society in Albania faces serious challenges related to capacities, impact, 
reliability and legitimacy in public life. (Fondacioni Shqipëria e Hapur për Shqipërinë, 
2018). Politics and Government should influence to increase the CSOs impact on 
dialogue and integration, by giving up on continuous influence and instrumentalization.

The European Commission Report 2016 about Albania, states that ‘some progress 
was made towards implementing the institutional framework for consultation with 
civil society following the approval of the law establishing the National Council for 
Civil Society’ (European Commission, 2016). The opportunities that legislation provides 
should be used for increased impact on the process.

Currently, Albanian civil society is very donor-driven, in this sense, many 
organizations are reacting to a market need rather than playing the role of organizing 
the interests of the people. (Sida Review, Annika Nilsson, Joakim Anger, Jim Newkirk., 
2010). CSOs reduce the influence in dialogue, avoiding their initial mission. Policy 
orientation in donor preferences stifled the voice of citizens.

In Albania, CSOs are involved in the European integration process as a result 
of the EU obligations to aspirant states for membership. The establishment of new 
mechanisms such as the National Council of European Integration, and the new active 
role of the Agency for Support of Civil Society in Albania is an important push factor 
for the inclusion of CSOs in the upcoming accession negotiations. (Sulçebe, 2015). The 
organizations involved in this process are not all influenced; some of them have the 
impact on the integration process.

CSOs in Albania often do not contain their initial mission, being influenced by 
donors. And this does not guarantee full effectiveness in European integration process 
and can serve to fulfill the recommendations of international organizations.

CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS
 » CSOs are not sufficiently involved in dialogue of Western Balkan countries;
 » CSOs that are operating in six Western Balkan Countries have developed 

advanced dialogue when they are not influenced by state governments;
 » The involvement in the process of dialogue and integration is carried out 

with instrumentalized CSOs; this also represents the insubstantial democra-
cy in these countries;

 » Civil Society has overtaken the past by developing development strategies 
for the Western Balkan Countries;

 » CSO funding remains a major problem of their independence. CSOs recei-
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ving funds from foreign donors are more independent and tend to com-
plete their initial mission. These organizations are often criticized, publicly 
quoted and stigmatized, giving them the epithets as traitors, enemy wor-
kers, and other epithets.

 » Western Balkan governments do not include CSOs in dialogue and integra-
tion processes in all cases. The situation changes when international orga-
nizations are part of the negotiations, because they condition the involve-
ment of CSOs in the European integration process. 

 » CSOs are more involved in European integration process and less involved 
on the dialogue. Without the conditionality of international organizations 
there is no self-involvement.

 » CSOs should increase their management and professional capacity to in-
crease its involvement and impact;

 » CSOs should propose public policies, laws, strategies that guarantee inde-
pendent and autonomous activities;

 » The governments of the Western Balkan Countries have to guarantee the 
independence of CSOs through dedicated funds;

 » CSOs should create their networked to increase the impact and indepen-
dence, particularly in the province;

 » International organizations should facilitate access to funding, for Western 
Balkans CSOs for the next ten years.
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МЕСТО РЕШЕНИЙ ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА ПО ПРАВАМ 
ЧЕЛОВЕКА

В ПРАВОВОЙ СИСТЕМЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИХ ИСПОЛНИМОСТИ

Аннотация: в данной статье раскрываются некоторые аспекты исполнимости 
решений Европейского Суда по правам человека Российской Федерацией с 
точки зрения международного права и внутри российского законодательства, 
анализируются различные точки зрения на рассматриваемую проблему. Сделан 
вывод о том, что в российском законодательстве не реализуется в полной мере 
правовой механизм исполнения решений Европейского суда по правам человека.

Ключевые слова: права человека, Европейский суд по правам человека, 
Европейская Конвенция защиты прав человека и основных свобод, Конституция 
РФ, Конституционный суд Российской Федерации, исполнимость решений.

THE PLACE OF THE DECISIONS OF THE EUROPEAN COURT 
OF HUMAN RIGHTS IN THE LEGAL SYSTEM OF THE 

RUSSIAN FEDERATION AND SOME PROBLEMS OF THEIR 
ENFORCEABILITY

Abstract: this article reveals some aspects of the enforcement of decisions of 
the European Court of human rights of the Russian Federation from the point of view 
of international law and domestic legislation, analyzes various points of view on the 
problem under consideration. It is concluded that the Russian legislation does not fully 
implement the legal mechanism of execution of decisions of the European court of 
human rights

Key words: human rights, the European court of human rights, the European 
Convention for the protection of human rights and fundamental freedoms, the 
Constitution, the constitutional court of the Russian Federation, enforceability of 
decisions

Права человека - это обеспечиваемые государством неотъемлемые 
возможности и свободы человеческой личности, соответствующие ее природе и 
обретаемые каждым индивидом в силу своего рождения. Человек, его права и 
свободы являются ключевым объектом правового регулирования, такой подход 
обусловлен той социальной и политической ролью, которую играет человек как 
полноценная личность в политико-правовой системе государства[8].

В современном мире большинство правительств развитых стран говорит о 
том, что у них в государстве защита этих прав осуществляется идеально, но на 
самом деле это не так, и Россия не исключение. Как писали И.С. Алексеева, Ф.И. 
Валяровский: «В настоящее время система прав человека и гражданина стала 
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неотъемлемой частью конституций всех демократических государств. Не будет 
преувеличением сказать, что сегодня права человека рассматриваются в качестве 
основного направления социального развития и выступают как главный критерий 
общественного прогресса. Высокая степень актуальности рассматриваемой 
проблемы во многом обусловлена и интернационализацией всех сфер жизни 
современного человеческого общества»[9]. Из этого мы понимаем, почему 
для развитых стран сейчас так важно соблюдать права человека, выступать их 
гарантом. Но, стоит заметить, что речь ведется о реальной защите этих прав, что, 
к сожалению, происходит не всегда или не в полном объеме.

Отметим, что правовой механизм реализации целого ряда прав и свобод, 
предусмотренных нормами международного права, закреплен именно на 
национальном уровне. В этой связи качество обеспечения прав и свобод 
человека и гражданина - проблема национального масштаба, ее решение зависит 
от качества национального законодательства, эффективности работы органов 
государственной власти и управления, среди которых ключевое место занимают 
судебные и правоохранительные органы[8].

Статья 17 Конституции РФ[1] содержит положение о том, что «в Российской 
Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина 
согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 
соответствии с настоящей Конституцией». После вступления России вступила в 
Совет Европы в 1996 г. и ратификации в 1998 году Европейской Конвенции защиты 
прав человека и основных свобод [2](далее – ЕКПЧ), она признает решения 
Европейского Суда по правам человека (далее – ЕСПЧ), который является органом, 
реально защищающим декларируемые права.

Рассмотрим динамику обращений в этот суд российских граждан и  
решения суда по этим делам. Так, по состоянию на январь 2010 года ЕСПЧ принял 
постановления по 862 российским делам, в 815 из которых было установлено 
нарушение хотя бы одной из статей ЕКПЧ или её протоколов. Теперь рассмотрим 
статистику принятия Россией решений ЕСПЧ по данным на 2015 год. 1549 дел в 
отношении нашей страны не были исполнены по результатам 2015 г., указано в 
докладе, подготовленном Комитетом министров Совета Европы. В 2017 году эта 
цифра стала значительно меньше, но все равно остается внушительной. ЕСПЧ 
принял 305 постановлений по делам против России, из них в 293 усмотрены 
нарушения[5]. Эти постановления, вынесенные ЕСПЧ по России из 1068 
решений по всем странам, составляют 29% от общего количества дел. С такими 
показателями Российская Федерация выходит на первое место по количеству 
принятых решений. Причем, отрыв от второго места большой, его занимает 
Турция, в отношение который вынесено 116 решений, что составляет 11% от 
общего числа[7]. Один из самых, интересных деталей в этой статистике это то, 
что 13 из 22 постановлений, в которых ЕСПЧ увидел нарушение позитивного 
обязательства права на жизнь, это российские дела, то есть это 60% от общего 
количества. Что это означает? Суд установил, что в этих 13 случаях подтверждены 
факты убийства представителями власти заявителей. В 14 решениях российских 
дел из 38 по всей Европе, ЕСПЧ признал, что власти неэффективно расследовали 
дела о гибели людей. Около половины вынесенных решений ЕСПЧ, в которых 
признаются наличие пыток, бесчеловечного обращения, либо неэффективное 
расследование этих обращений, также из России - 137 из 253.

Проанализировав основания обращения в суд, можно сделать вывод о 
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том, что наиболее часто суд выявлял нарушения права на справедливый суд[6]. 
Ровно 50% решений ЕСПЧ за «Righttoaneffectiveremedy», что в переводе означает 
«Эффективные средства правовой защиты» опять у России[7].Такая «страшная» 
опубликованная статистика международного суда находится в открытом доступе 
для любого человека, но, к сожалению, меры по пресечению этих конфликтов не 
проводятся. 

В России не принят закон об исполнении решений ЕСПЧ, а сами решения 
ЕСПЧ формально не отнесены к числу исполнительных документов.

Исполнение решения межгосударственного органа по защите прав и свобод 
человека - гарантия их соблюдения[10]. Противоречие между таким решением 
и регулированием прав и свобод в конкретном государстве создает сложную 
ситуацию относительно соблюдения прав человека, о наличии которой говорит, 
в частности, Н.В. Григорьева[11].

Представляется, что суверенитет Российского государства, 
провозглашенный ст. 4 Конституции Российской Федерации, во многом 
выступает в качестве основной преграды для беспрепятственного исполнения 
решения межгосударственного органа. Именно как особая конституционная 
характеристика государства суверенитет с высочайшей строгостью относится 
к действиям или актам, исходящим от того или иного «надгосударственного» 
органа, которые идут вразрез как с принципами, так и с нормами национального 
права[10].

Конституционный Суд Российской Федерации вправе признавать дела 
неисполнимыми и проблемы остаются нерешенными. Это связано с тем, что в 
2015 году Президент Российской Федерации подписал Закон, который вносит 
поправки в Федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде РФ» 
от 21.07.1994 № 1-ФКЗ. Названный Закон дополнен главой XIII.1 «Рассмотрение 
дел о возможности исполнения решений межгосударственного органа по 
защите прав и свобод человека», которой уполномоченному федеральному 
органу исполнительной власти (Министерству юстиции Российской Федерации) 
предоставлено право на обращение в Конституционный Суд Российской 
Федерации с соответствующим запросом.

С этого момента Конституционный Суд может устанавливать исполнимость 
или неисполнимость решений ЕСПЧ.Внесенные поправки достаточно 
противоречивы и их принятие можно рассмотреть с разных ракурсов. С одной 
стороны, данные изменения позволяют нашей стране контролировать любой 
международный орган по защите прав и свобод человека от произвола, 
необъективных решений, политического воздействия на Россию. Они позволяют 
сохранять России суверенитет и держать защиту от внешнего вмешательства. С 
другой стороны, таким способом Конституционный Суд Российской Федерации 
заявляет о своем верховенстве в системе международного права, так как он 
принимает решение о том, будет ли Россия исполнять постановления, например, 
ЕСПЧ. В любом из этих случаев, данные поправки были знаковыми для обеспечения 
реальных прав и свобод российским гражданам. 

В апреле 2016 г. Конституционным Судом России вынесено Постановление о 
возможности исполнения в соответствии с Конституцией Российской Федерации 
Постановления Европейского суда по делу «Анчугов и Гладков против России»[4], 
которым Страсбургский суд признал имевшим место нарушение в отношении 
заявителей ст. 3 Протокола № 1 к Конвенции о защите прав человека и основных 
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свобод (указанной нормой закреплено право на свободные выборы). Суть этого 
дела сводится к различным подходам в ограничении активного избирательного 
права лиц, осужденных к лишению свободы: в российском праве - с одной стороны, 
и в практике Европейского суда по правам человека - с другой. Страсбургский 
суд пришел к выводу о том, что установленное ч. 3 ст. 32 Конституции России 
ограничение активного избирательного права в отношении граждан, 
содержащихся в местах лишения свободы по приговору суда, нарушает права 
заявителей, предусмотренные ст. 3 Протокола № 1 к Европейской конвенции.

Особый интерес указанное Постановление Конституционного Суда 
РФ вызывает в связи с тем, что исполнение постановления Страсбургского 
суда признано одновременно и возможным, и невозможным. Так или иначе, 
содержание резолютивной части Постановления Конституционного Суда России 
от 19 апреля 2016 г. № 12-П свидетельствует в определенном смысле слова об 
избрании компромиссного пути разрешения возникшей коллизии между актом 
Страсбургского суда и нормами первой главы Конституции России[10]. 

Таким образом, можно заключить, что в свете расширения компетенции 
Конституционного Суда России последний приобрел еще одно направление 
деятельности, которое выступает в качестве важной и непростой миссии в 
деле реализации принципов и норм международного права, с одной стороны, 
и защиты суверенитета Российского государства - с другой. Применение 
Конституционным Судом Российской Федерации механизма, посредством 
которого будут в дальнейшем решаться вопросы о возможности исполнения 
решений межгосударственных органов по защите прав и свобод человека, 
позволит сделать определенные выводы, в том числе в аспектах соотношения 
международного и внутригосударственного права.
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ОД ЗАКОНИ НА ПРИРОДАТА ВО ЗАКОНИ НА ЧОВЕКОТ

Апстракт: Природата дејствува согласно односот на силите на нејзините 
чинители. Во овој труд авторите ќе се обидат преку изнесување на одредени 
факти да одговорат на прашањето дали овие односи се апсолутни и зависат само 
од природните чинители или и човекот како дел од природата се наметнува како 
клучен фактор врз нивното одвивање.

 За општествените закони мора да постои гарант за нивно спроведување 
и тие се пропишуваат од човекот а се почитуваат согласно волјата (зрелоста) на 
оние за кои се наменети и/или стравот од репресија доколку не се почитуваат. 
Дали истото важи и за законите за кои сметаме дека се создадени од природата 
кои можеби веќе ги моделира и човекот?

 Заедничко и за природните и за општествените закони е тоа што тие се 
закони, а тоа значи дека важат секогаш и без исклучок. Но во денешно време се 
поставува прашањето каде е границата меѓу нив и дали воопшто таа постои?

 Клучни зборови: закони, природа, човек

THE LAWS OF NATURE ARE LAWS OF MAN 

Abstract: Nature naturally determines the strength of the forces of the non-savior. 
However, the authors are afraid of translating the ordered facts to address the dangers 
of whether or not they are attributed to nature and depend only on natural charters 
or human beings, since nature is named as a  key factor  in the level of maneuvering.

 For social laws there must be a guarantee for their implementation and they are 
prescribed by man and respected according to the will (maturity) of those for which 
they are intended and or the fear of repression if they are not respected. Does the 
same apply to laws that we think are created by nature that may already be modeled 
by man? 

 Common to both natural and social laws is that they are laws, which means 
they are always valid and without exception. But nowadays the question arises where 
the border is between them and whether it exists at all? 

Key words: laws, nature, man

ВОВЕД
Во наредниот период се очекува да дојде до големи промени на глобалната 

геополитичка и економска сцена. Светското население ќе достигне 8,5 милијарди 
луѓе до 2030 година и 9,7 милијарди луѓе до 2050 година, а до крајот на векот 
на планетата се очекува да има 11,2 милијарди луѓе.1  Макар што луѓето денес 
сочинуваат само мал дел од вкупната жива биомаса на Земјата, влијанието на 
луѓето врз природата е несоодветно големо. Поради опсегот на влијанието од 
1 Види Извештај на ОН (2015 Revision of World Population Prospects)
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човекот, границите меѓу она што луѓето го сметаат за природа и вештачките 
средини не се јасни, освен во екстремите. Дури и на екстремите, големината на 
природна животна средина која не е под влијание на луѓето денес се намалува со 
многу брзо темпо. 

На светската сцена се воспоставува ред со помош на законите. Можеби 
опшествените закони веќе го губат своето влијание кај однесувањето на човекот 
и од таа причина неопходно е преку управувањето на природните закони да се  
регулира однесувањето кај луѓето. Што значат законите на природата? Едноставно 
кажано, тоа е заедничко име кое го користиме за да опишеме како се создава 
светот. Но дали светот сеуште го создава природата или со брзи чекори во тоа се 
вмешува и човекот?

ЗАКОН
Поимот закон може да се однесува на повеќе нешта. Во човечките општества, 

закон е ред норми што можат да бидат социолошки и филозофски или семантички 
во смисла додека пак во науката, природен закон, емпириски закон или принцип, 
или физички закон е изјава што ги опишува обичните или цикличните односи 
меѓу појавите;-законите во логика и математика ја опишуваат природата на 
рационалната мисла. Законите во економијата и псиохологијата ја опишуваат 
природата на човековото однесување и врски. Понатаму многу поговорки се 
популарно познати како «закони» (на пример како познатите  Марфиеви закони). 
Во некои христијански форми, традицијата на Стариот Завет се зема како Закон, 
како контраст на Новиот Завет, кој се зема како Евангелие. Поспецифично, на 
еврејски, првите пет книги од Танакот се наречени Тора, што значи Закон. Исто 
така, кога за нешто мислите дека е навистина многу добро, или имате доста 
позитивно мислење за некој човек, се вели дека тој човек или тоа нешто е „закон“. 
На пример: „закон си, човече“. 

ПРИРОДА
„Природата во најширока смисла означува природна средина, материјален 

свет. Латинскиот збор за природа е natura, кој е превод од грчкиот физис (φύσις) 
и означува природни нешта, нешта од природен карактер. Природата се дели на 
жива и нежива и се разликува од вештачки создадените предмети од страна на 
човекот.

Концептот за природата како целина, физичка вселена, е едно од неколкуте 
проширувања на првобитното значење, тој започнал да се користи од страна 
на претсократовските филозофи и оттогаш се увидела неговата прецизност и 
започнал нашироко да се употребува. Ваквото поимање на природата е потврдено 
од современиот научен метод во последните неколку векови. Законите на 
природата се во сите нас, како внатрешен инстинкт, здравиот разум и логично 
размислување.

Денес најчесто во „природа“ се вбројуваат геолошките карактеристики на 
Земјата и дивината. „Природа“ може да се однесува на различни видови на живи 
растенија и животни, а во некои случаи на процесите што се одвиваат кај неживите 
објекти.“ 2

2 https://mk.wikipedia.org/wiki/Природа/.
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ПРИРОДНИ И ЗАКОНСКИ ПРАВА
„Природните права (исто така наречени морални права или неоттуѓиви 

права) се права кои не зависат од законот, обичаите или верувањата на одредено 
општество или политичко уредување. За разлика од тоа, законските права 
(понекогаш наречени граѓански права) се права кои се усвоени од одредена 
политичка заедница, кодифицирани во закони со одредна форма на законодавство 
и како такви зависат од локалните закони, обичаи или верувања.

Природните права се неопходно универзални, додека законските права се 
културно и политички релативни. Но во последно време се погласно се поставува 
прашањето за границата на природните и законските права.“ 3

ПРАВО НА ПРИРОДАТА
Што значат законите на природата? Едноставно кажано, тоа е заедничко 

име кое го користиме за да опишеме како се создава светот. Ние ги користиме 
овие закони во сите области: од физика, биологија до морал.  Примери за ова 
размислување се дека две лица од ист пол не можат природно да се репродуцираат 
и затоа не треба да се обидат.  Кога тоа ќе се случи, тогаш одговорете ја природата 
назад. Еден пример може да биде ХИВ, кој нанесува голем процент на оние кои ги 
прекршуваат законите или оние мизерни луѓе кои стојат во одбрана на оние што 
го сториле тоа.

Друг аспект кој ги принудува луѓето да го оспорат овој закон е релативизмот 
кој продира во општеството. Релативизмот е создаден од непријатели на 
природата и им помага на луѓето да ја изгубат моралноста и да се чувствуваат 
лошо и добро, бидејќи сето тоа е роднина. На овој начин, законите на природата 
стануваат релативни. Кога ќе се релативизираат, аргументите доаѓаат како «Ако 
е против законот на природата да се меша расата, тогаш тоа нема да може да го 
носи физички, природата ќе го спречи тоа». Ние, како што рековме, сме само луѓе 
и сè што имплицира. Природата ни даде можност да го почувствуваме она што е 
исправно, а што не е во ред. Ние имаме способност да ја уништиме земјата утре 
со нуклеарна бомба. Дали ова значи дека е во право да го сториме тоа? Дали ова 
значи дека законите на природата не постојат, бидејќи природата сакала земјата 
да преживее тогаш нема да ни даде способност да се уништиме? Не, законите на 
природата постојат во нас, некои може да бидат скршени, но за здраво лице кое 
има контакт со својот дух, морално е невозможно да се растури. Знаеме дали утре 
утре ќе испратиме неколку стотици атомски бомби, ќе го уништиме човечкиот 
живот. На ист начин избегнуваме расна врска бидејќи знаеме дека е морално 
погрешно и дека собирањето со други раси доведува до потомство на понизок 
квалитет, полоши производи отколку нивниот татко и мајка. Еден вид казнување 
на природата. Полесно доведува до прашања што националните социјалисти 
кои сакаат да живеат со овие закони навистина сакаат општеството и светот да 
изгледаат така. 

GOOGLE MAPS
„Google Maps е сервис за веб-мапирање развиен од Google. Тој нуди 

сателитски снимки, улични мапи, 360 ° панорамски поглед на улиците (Street 
View), сообраќајни услови во реално време (Google Traffic) и планирање на пат за 
патување пеш, автомобил, велосипед (во бета) или јавен превоз.
3 https://mk.wikipedia.org/wiki/Природни и законски права.
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Сателитскиот поглед на «Гугл мапс» е поглед од врвот надолу или „птици 
око»; поголемиот дел од имиџот на градови со висока резолуција е воздушна 
фотографија направена од авиони кои летаат од 800 до 1.500 стапки (240-460 
метри), додека повеќето други слики се од сателити. Голем дел од достапните 
сателитски снимки не се повеќе од три години и редовно се ажурираат. Goo-
gle Maps користи блиска варијанта на проекцијата на Mercator, и затоа не може 
прецизно да ги прикажува областите околу половините.“ 4

Со Google Maps-технологијата, човекот, земјината површина и се што има на 
неа ја има на дланка.

КОМПЈУТЕРСКИ ИГРИ-ПОКЕМОН
Играта им дава можност на играчите да прегледуваат страници, скриени 

елементи, да ги менуваат и да се борат за територија во виртуелната верзија на 
реалниот свет.

Конечно нивното ширење на лесно преносливите уреди значи дека во 
нашиот секојдневен живот запловуваме со компјутеризирани информации и 
обратно со информации за тоа каде одиме, со кого влегуваме во контакт и што 
бараме.

Сите физички места кои играта ги користи веќе беа дел од базата на податоци 
пред да бидат вклучени во играта.  5

Таквата пирамида од играчи и взаемни врски меѓу мноштвото различни групи 
се иднината на игрите во алтернативната реалност и иднината на дигиталните 
медиуми. Во сега растечкото поле на образование преку обиди, се подготвуваат 
учениците да учествуваат во историја во свет во кој технологиите и медиумите 
се важни инструменти, но само толку-инструменти, кои обезбедуваат матрица, 
платформа или оригинален неочекуван пресврт за создавање на ново искуство 
за нови играчи.

Играчи кои можеби се дел од големата мрежа за собирање на информации 
за создавање на внатрешна мапа кои не можат да се мапираат-соберат преку 
сателит.

Кога развивачите на играта ќе откријат како правилно да го искористат 
нашиот свет и мотивацијата на различни играчи во различни општества, тие ќе го 
сменат начинот на кој живееме и како раскажуваме истории.

ПОДАТОЧНО РУДАРЕЊЕ
„Податочно рударење (чекор во анализата за откривање на знаењето 

во податочни бази, кратко ОЗПБ англ. KDD; Knowledge discovery in databa-
ses) е релативно млада интердисциплина во полето на компјутерските науки и 
претставува процес на откривање на шаблони (англ. patterns) во големи податочни 
множества со помош на методи кои спаѓаат во неколку други науки како вештачка 
интелигенција, машинско учење, статистика и системи за податочни бази.

Целта на податочното рударење е да се извлечат знаења од податочно 
множество во форма читлива за човекот со помош на активности како што 
се: управување со податоци и податочни бази, процесирање на податоци, 
моделирање и заклучување, метрики за податоци од интерес, анализа на 

4 https://mk.wikipedia.org/wiki/Google Maps
5 И покрај огромната база на податоци овие места од реалниот свет минимално се користат.
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комплексност, пост-процесирање на откриените структури, визуелизација и on-
line надоградување на системи.

Луѓето се› почесто вистинските пари ги претвораат во криптовалути, а 
нивната вредност на берзата е милјарди долари.  Криптовалутите се создаваат со 
мобилизирање на светското население кое учествува во математички операции, 
во „блокови“. Блокот настанува кога ќе се пронајде низа на податоци кои, кога ќе 
се применат врз нив одреден алгоритам, ќе се создаде точно одреден пример. 
Големината на блокот се намалува со „ископувањето“ на што повеќе криптовалути.“6  

Вештачката интелигенција го загрозува опстанокот на цивилизацијата
Вештачка интелигенција (ВИ) е интелигенција претставена од машини и 

софтвер и е гранка од компјутерската наука која развива машини и софтвер 
со интелигенција. Најголемите истражувања како и објавените трудови за ВИ 
истата ја дефинираат како проучување и дизајн на интелигентен агент, каде под 
интелигентен агент се подразбира систем способен за перцепирање на околината 
и превземање на активности кои му ги максимизираат шансите за успех.  

Се поставува прашањето дали вештачката интелигенција е ризик за 
преживувањето на човечката цивилизација?

Денес постојат многу специјализирани алгоритми за специјални проблеми, 
и се успешни, поуспешни и од најдобриот човек кој би ја извршувал таа работа, 
но се уште не постои алгоритам кој ќе има супер-човечки перформанси во повеќе 
домени. Дали ќе стигнеме до тоа, ДА, а кога, не би можело сеуште да се предвиди, 
или пак може? Сега се наоѓаме во турбулентен период кога се случуваат многу 
промени, како што е оваа транзиција од човечка кон машинска цивилизација.

НАНОТЕХНОЛОГИЈА
„Нанотехнологија или нанотехника-научна дисциплина која се занимава 

со контролирањето на материјата на атомска или молекулска скала. 
Нанотехнологијата обично се занимава со конструирање на структури кои имаат 
големина до околу 100 нанометри во една насока, и со развојот на материјали и 
уреди на таа големина. Нанотехнологијата оперира на многу различни начини, 
почнувајќи со конвенционалните физички пристапи на контролирање на 
димензијата (мелење, употреба на ласери) па сè до нови хемиски методи врз 
основа на молекуларна самоуправа. Во моментов има голема дебата за иднината 
на нанотехнологијата. Нанотехнологијата има потенцијал да создаде нови 
материјали и уреди со широк спектар на примена, како на пример во медицината, 
електрониката и производството на енергија. Од друга страна, нанотехнологијата 
покренува голем број на прашања, што обично се случува скоро секогаш со 
воведувањето на една нова технологија. Едно од тие прашања кое поткренува 
голема загриженост се однесува на токсичноста на секоја наночестичка и нивното 
влијание врз човекот и животната средина.“ 7

КЛОНИРАЊЕ

„Клонирањето претставува умножување што подразбира укинување на 
секаква индивидуална различност. Во биологијата, клонирањето е процес на 
создавање група генетски идентични организми од една единка по бесполов 

6 https://mk.wikipedia.org/wiki/Податочно рударење.
7 https://mk.wikipedia.org/wiki/Нанотехнологија.
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пат. Клонирањето предизвикува делби на телесна клетка со кои се добиваат 
нови единки идентични и со организмот од кој се изведени и меѓусебно. Во 
биологијата, клонот претставува ред директни потомци на наследно еднородни 
организми (или на одвоени клетки во култури) што настанале како резултат 
на бесполово или вегетативно размножување од еден заеднички предок. Во 
микробиологијата клонот претставува севкупност на потомци од една клетка на 
родоначалникот. Преку ова се наследуваат гените само на еден предок т.е., само 
на таткото или само на мајката. Во информатиката клонот претставува сметачки 
систем кој, според можностите што ги нуди, претставува успешна копија на друг 
стандарден сметачки систем. Најчесто се однесува на сметачки системи складни 
со оригиналниот.“ 8

Технологијата за клонирање луѓе веќе постои и единствената причина 
поради која тоа не се прави сега е поради можноста за силна осуда од јавноста.
По отворањето на фармата за клонирање во кинеското пристаниште Тианџин се 
очекува во неа да се создаваат клонирани домашни животни во до сега невидени 
размери, при што до 2020 година ќе почнат да се произведуваат до еден милион 
животни годишно. Сооам од Јужна Кореја, исто така работи на развивањето на 
технологија за клонирање и во моментот работи на развивањето на начин да се 
врати мамутот преку клонирање на клетки најдени на Сибир. 9 

ЧИПУВАЊЕ НА ЛУЃЕТО
Во Америка веќе години наназад со користат чипови на одредени групи на 

луѓе, како што се психијатриски пациенти, затвореници и други, кои доброволно 
се согласуваат да им биде вграден чип во нивното тело, се уште истото се води 
под строга тајност.

Ваквата пракса почнува да се шири на Европскиот простор и тоа кај 
новородените дечиња, кои ваквиот чип ќе го примат уште во првиот ден од 
раѓањето во болницата. Чиповите се вградуваат поради исчезнувањето на децата, 
па ќе им биде од голема помош во барањето на исчезнатите деца. Микрочипот кој 
ќе се инсталира под кожата на секое родено бебе, всушност ќе биде мала техничка 
картичка на која ќе бидат испишани сите податоци за детето, но и поставен ГПС 
уред кој ќе мора да се полни секои две години во болницата во која е и вграден 
самиот ГПС. Овој ГПС ќе биде поврзан со сателит, па така кој и да го носи, во никој 
случај нема да може да побегне надвор од системското набљудување. 10 

Бидејќи чиповите користат RFID технологија, можат да се користат во разни 
цели кои подразбираат размена на информации.

Се поставува прашањето дали кога еднаш ќе допуштите да ви биде вграден 
чип во вашето тело, тоа тело не е ваше, и никогаш нема да можете да бидете 
сигурни дека некој друг не управува со вашите потези, мисли и дела или пак тоа е 
за Ваше  и заедничко добро.

8 https://mk.wikipedia.org/wiki/Клонирање.
9 Изјава на Ксу Ксиаочун, извршен директор на Бојалајф, фарма за клинирање во кинеското пристаниште 
Тианџин.
10 Ќе се вградуваат во јавните болници на сите бебиња во ЕУ и тоа бесплатно, но само доколку родителите 
дозволат. Ќе се имплеметираат во подрачјето на левиот лакт под кожата. Ваквото микрочипирање веќе е 
започнато. Ќе се чипираат поради сигурност на подрачјето на Европа.
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ГЕНЕТСКИ ИНЖЕНЕРИНГ
Генетскиот инженеринг е револуционерна технологија со која се овозможува 

манипулација на гените. Со него научниците пренесуваат еден ген (кој припаѓа 
на еден вид) на друг вид (кој е несроден), за да добијат ново својство преку 
генетскиот код. 

Најдобар пример за ова се жетвите кои се отпорни на вирусот откако со 
генетски инженеринг им биле додадени вирусни гени. 

Голем број екологисти и научници постојано истакнуваат дека ваквите 
генетски модифицирани производи се штетни за нашето здравје. Генетски 
модифицираните производи предизвикуваат алергии, слабеење на имунитетот, 
лачат токсини, предизвикуваат сериозни оштетувања на самиот организам.

Голем број организации низ светот се обидуваат да ја подигнат свеста на 
населението за тоа како генетски модифицираната храна може да влијае врз 
самиот човек. 

МАТЕРИЈА И ЕНЕРГИЈА
Некои полиња на науката ја гледаат природата како материја во движење, 

која се покорува на одредени закони на природата кои науката се обидува да 
ги разбере. Поради оваа причина, за најфундаментална наука обично се смета  
физиката-име под кое се препознава проучување на природата.

Материјата најчесто се дефинира како супстанцата од која се состојат 
физичките објекти. Таа ја изградува вселената што може да се набљудува. Денес се 
смета дека видливитекомпоненти на вселената сочинуваат само 4% од вкупната 
маса. За остатокот се смета дека се состои од 23% на ладна темна материја и 73% 
на темна енергија. Суштинската природа на овие компоненти сè уште не е позната 
и моментално интензивно се проучува од страна на физичарите.

Однесувањето на материјата и енергијата во вселената што може да се 
набљудува е водено од добро дефинирани физички закони. Овие закони се 
искористени за да се добијат космолошки модели кои успешно ги објаснуваат 
градбата и еволуцијата на вселената која ние можеме да ја набљудуваме. 
Математичките изрази за законите на физиката користат низа од дваесетина 
физички константи кои по сè изгледа дека се статични во вселената што може 
да се набљудува. Вредностите на овие константи се внимателно измерени, но 
причината за нивните специфични вредности останува непозната.

ЦЕРН
„Европска организација за нуклеарно истражување (англиски: European 

Organization for Nuclear Research, француски: Organisation européenne pour la re-
cherche nucléaire) позната као ЦЕРН (CERN)-најголем центар за истражување на 
елементарни честички. Се наоѓа во околината на Женева, Швајцарија.

Моментално најкрупниот и најзначајниот проект на организацијата е 
направата Голем хадронски судирач со која се трага по тајните на создавањето 
на материјата во универзумот, особено по фундаменталната честичка наречена 
„Хигсов бозон“.“ 11

11 https://mk.wikipedia.org/wiki/ЦЕРН.
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ГЛОБАЛНОТО ЗАТОПЛУВАЊЕ
Глобалното затоплување кое се должи на ефектот на стаклена градина 

е проблем поврзан со можните глобални климатски промени предизвикани 
од зголеменото ниво на таканаречените стекленички гасови во атмосферата. 
Научниците излегоа со тврдење дека зголеменото присуство на овие гасови ќе 
резултира со глобално покачување на температурата кое, пак би имало бројни 
негативни па дури и непоправливи ефекти врз животната средина. Планетата 
Земја е опкружена од својата атмосфера која е составена од различни гасови.  
Некои од нив, како на пример јаглерод диоксид, имаат исти својства како 
стаклените панели на една стаклена градина и не и дозволуваат на топлината да ја 
напушти планетата. Затоа тие гасови ги нарекуваме стакленички гасови. Понатаму, 
енергијата од Сонцето ја апсорбираат водите, почвите и живите суштества на 
планетата. Таа енергија постепено се враќа во атмосферата. Колку повеќе има 
стакленички гасови, толку повеќе топлина е заробена. Тоа се нарекува ефект 
на стаклена градина. Ефект на стаклената градина го открил Жозеф Фурје, 1824 
година, а прв кој квантитативно го истражил е Сванте Арениус во 1896 год. 

ХААРП
„Постои од осумдесеттите години на 20 век. Систем од антени во којшто се 

користат високофрекфентни радио бранови за истражување на атмосферата.
Системот популарно се нарекува Хаарп, и претставува акроним од Hi-

gh-frequency Active Auroral Research Project-Програма за истражување на 
високофрекфентната активна поларна светлина. Во проектот се прават 
експерименти со цел да се истражат карактеристиките на температурата во 
јоносферата.

Харпот може да предизвика една природна појава од типот на поплава, 
земјотрес, цунами, суша и слично. Во тој случај природната појава е повеќе 
вештачка, помалку природна. Тоа е метереолошко оружје со кое се влијае на 
временските услови. И се менува климата.“ 12

Пустините се претвораат во езера, плодните котлини во пустини. Ефектите 
од овој ленд арт имаат и нус појави и тоа во областа на човековиот мозок.

Освен што може да лоцира подморници и да му дава киселкаст вкус на 
дождот, делува на емотивната состојба на човекот. Човек може наеднаш да полуди 
без видлива причина. Или да боледува од несоница. Или да не може да го поднесе 
името на својот сосед. Без логично објаснување.

И додека зимата полека но сигурно станува лето, време е за пролетното 
чистење со или без климатски потреси на мозокот.

ВЛИЈАНИЕТО НА ХААРП СИСТЕМОТ ВРЗ ЧОВЕКОТ
Хаарп системот влијае со помош на магнетни бранови и набои. Самиот човек 

е магнетизиран и електрифициран и дека секој поединец има некаква форма 
на енергија. Затоа ударите од молња или од струја делуваат врз луѓето разорно 
колку и на електричните апарати. Човекот има вода во себе и самиот произведува 
енергија. Во колку дојде до предозирање на магнетизам и електрицитет, доаѓа до 
шок. Харп системот најчесто делува на срцето и мозокот.

Срцето кога ќе престане да работи, лекарите му даваат електрошокови и на 
тој начин енергијата на полнење и магнетизмот создаваат енергија потребна за 
12 https://en.wikipedia.org/wiki/Harp.
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работа на срцето, па човекот повторно станува жив. Меѓутоа, ако има премногу 
од овие честички, срцето започнува да прескока и расипува.  13

Мозокот е приказна сама по себе. Структурата на мозокот е составен од 
лабави и чувствителни прегради и целиот мозок е исполнет со течност која е 
многу важна. Во исто време мозокот има некој вид на мали приемници, т.е антени 
кои примаат сигнали, така што Харпот со испраќање на прекумерни набои и 
магнетизам, може да дојде до предозирање на мозокот, со тоа што тој ќе работи 
пореметено или ќе престане да работи.

Последиците пак од долготрајната изложеност на луѓето на електромагнетно 
зрачење, доведуваат до појава на замор, нервоза, губиток на памтење, 
предизвикува катаракта, леукемија, вродени деформитети, рак и промени во 
мозокот. Екстремно ниските фреквенции (до 10 херци), можат да се употребат за 
манипулација и рушење на менталните процеси и контрола на населението на 
далечина. Човечкиот мозок произведува електрични бранови чија фреквенција се 
движи помеѓу 0.5 и 25 херци. Таканаречените алфа, бета, делта и тета фреквенции, 
се поврзани со состојбите на човечката свест.  14

Во 1963 година, доктор Роберт Беј го истражил влијанието на надворешните 
магнетни полиња слични на оние со соларните магнетни бури. Според 
неговото истражување во кое биле опфатени волонтери кои биле подложни на 
експерименти, 60 Hz електромагнетни бранови се доволни да вибрираат на истата 
фреквенција како човековиот мозок. Во Велика Британија пак 50 Hz електрична 
енергија се доволни за да влијае на триодната жлезда.

Доктор Андрија Пухариќ пак во 50-те до 60-те години открил дека лицето 
може да се чуствува добро со 7,83 Hz електромагнетни бранови, со 6,6 Hz пак кај 
човекот настанува депресија. Тој заедно со доктор Беј создале опрема која ги 
мерела овие бранови и нивното влијание на мозокот. Најпрвин експриментирале 
на кучиња кои ги заспивале, а потоа и на мајмуни кои успевале да им влијаат на 
соновите преку оневозможување на каква било реакција на ушните тапанчиња. 
Тие откриле нерв во јазикот кој можел да се користи за контрола на слушањето. 
Создале забен импант кој што можел да има контрола на умот и да ги слушне 
гласовите во главата.  15

Сепак надежта умира последна и останува да се надеваме дека ваквите 
технолошки орудија сепак ќе се користат пред сè за заштита на човековата 
средина, преку санација на озонските дупки и чистењето на атмосферата од 
јаглерод моноксид и јаглерод диоксид, за превентивно делување и спречување 
на природни катастрофи и научно-технолошки развој на човештвото, од доменот 
на комуникациите и користењето на атмосферската енергија.

ПЕТТЕ ИЗГУБЕНИ ИЗУМИ НА НИКОЛА ТЕСЛА ШТО МОЖЕЛЕ ДА ГО СМЕНАТ 
СВЕТОТ

Смислата на пронаоѓачите и револуционерните изуми отсекогаш била да ја 
променат иднината на човековото општество.

Сепак, тоа не баш секогаш им одговарало на сите, особено не на моќниците 
кои најчесто вложувале големи напори и материјални средства за да ја спречат 

13 Животниот век на овој човек се намалува, срцето е под поголемо оптоварување и постојано менување на 
интензитетот (силата) на енергијата во човекот.
14 Концентрирана пулсна енергија може да го промени однесувањето на човекот
15 Ваквите импланти во денешно време се потенки од влакното на косата и се вбризгуаат со вакцина. Истите 
циркулираат низ крвотокот и стигаат до мозокот.
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промената што би можела да го загрози нивното место на врвот на социјалната 
пирамида.

Научникот, пронаоѓач и еден од најголемите гении во историјата, Никола 
Тесла, не бил исклучок. Голем број негови патенти и откритија биле потиснати, 
неостварени или „изгубени“ а неговите белешки и документи во голема мера 
беа потврдени кога неодамна беа објавени доверливи документи по барање 
засновано на Актот за слобода на информациите.

Тесла во 1930-тите години тврдел дека измислил таканаречен „воздух на 
смртта“ или Телефорс. Уредот бил способен за емитување огромно количество 
енергија на одредената цел и на тој начин можел да уништува дури и авиони и 
тенкови.  16

Тесла тврдел дека неговиот изум може да уништи цел на повеќе од 300 
километри оддалеченост и воедно да создаде „енергетски ѕид“ околу земјата, со 
што би ја заштитил од непријатели.17  

Пред крајот на 19 век Тесла конструирал мал осцилатор, кој, кога ќе се 
прикачел за некој објект, предизвикувал ефект на земјотрес. Согледувајќи го 
катастрофалното влијание на таквата направа, Тесла, како што самиот кажал, зел 
чекан и целосно го уништил. 18  

Со помош на финансиските средства обезбедени од Џ.П. Морган, Тесла ја 
дизајнирал кулата Варденклиф, џиновски безжичен предавател што наводно 
можел да обезбеди безжичен пренос на податоци и енергија низ целата планета.

Тесла првично планирал да емитува текстуални пораки, слики и телефонски 
сигнал, но проектот прераснал во идеја за снабдување на целиот свет со 
електрична енергија. За жал, бесплатната струја не е профитабилна и Џ.П. Морган 
одбил да ги финансира промените. Проектот бил напуштен во 1906 година.

Во 1911 година во интервју за Њујорк хералд Тесла кажал дека работи на 
летало што ќе ѝ пркоси на гравитацијата. 19

Тесла своевремено сугерирал дека „воздушни бродови“ ќе ги превезуваат 
патниците од Њујорк до Лондон за три часа и дека ќе патуваат на 13 километри 
над земјата.

Овие бродови требало да бидат беспилотни и да црпат енергија од 
атмосферата. Многумина сметаат дека денешните дронови се развиени врз 
основа на идеите на Тесла.

Седум смртоносни „сенки“
Научникот и авторот на Ending Aging, Обри де Греј, работи на стратегии 

за исклучување на смртта од нашите гени. Тој  работи на „седумте смртоносни 
сенки“. Според неговите истражувања работите кои предизвикуваат стареење на 
клеточно ниво се: нуклеарни мутации/епимутации(мутации кои можат да доведат 
до рак), митохондријални мутации (компоненти во нашите клетки кои се важни за 
производство на енергија), интрацелуларен отпад (протеини кои не се соодветно 
„проголтани“ од нашите клетки), екстрацелуларен отпад (протеини акумулирани 
надвор од клетките/ на пример, во мозокот на пациентите со Алцхајмерова 

16 Телефорс никогаш не бил конструиран бидејќи се верувало дека ќе стане премногу лесно буквално да се 
уништуваат цели држави.
17 Големиот научник дури навел дека имало неколку обиди за кражба на прототипот, но дека крадците си 
заминале со празни раце.
18 Се погласно се поставува прашањето дали овој изум на Тесла се користи во рамките на проектот ХААРП.
19 „Мојата машина нема да има ни крила ни пропелери. Кога ќе го видите на земјата, нема ни да претпоставите 
дека станува збор за летало. Сепак, тоа ќе лета со брзина што досега не е достигната и ќе биде многу безбедна. 
Исто така, ќе може да лебди во место“, кажал тогаш Тесла.
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болест), клеточна загуба (клетки кои не можат да се регенерираат од самиот 
орган), стареење на клетките (кога клетките ја губат способноста да се делат), 
екстрацелуларни крстови (предизвикуваат губење на еластичноста во клетките 
и ткивата). Дали денес човекот е се поблиску до решението за овие „смртоносни 
сенки“ или пак веќе го поседува клучот за бесмртноста?

Модерна наука за бесмртноста 
Откривајќи ја моќта на гените: Со откривање на тајните на гените, научниците 

можеби ќе можат да најдат „ген на бесмртноста“ и „да го всадат“. 
Клонирањето ќе замени делови од телото за замена или замена на целото 

човечко суштество. Се верува дека клонирањето е гранка на студиите за 
бесмртност и е најраспространето. 

Со помош на криогениката како наука за зачувување на организмот, ќе им се 
помогне на луѓето „да паднат во криогенски сон“ додека не се најде лек за нивната 
болест. 

Преку сајбер мозокот вашето тело може да почине, но вашиот ум може да 
се постави на хард диск и да остане безвремен. За ова се залага проект наречен 
Русија-2045, Аватар, кој тврди дека може да го стори тоа за само 17 години. 

Со помош на клеточните поправки или нанотехнологијата можно е сите наши 
телесни модификации и третмани наскоро да бидат направени од нанороботи. 
Тие дури можат да ги заменат клетките кои умираат со понови или да ги излечат 
целосно.

 
ЗАКЛУЧОК

Науката е само перверзија доколку нејзината крајната цел не е општото 
добро. Во денешно време човекот создадава цивилизација чијашто основа и 
најважен темел во целост зависат од науката и технологијата. И тоа, уредена е 
така, што никој не ја разбира. Ниту науката, ниту технологијата. Можеби извесно 
време можеме така да продолжиме, но порано или подоцна, овој експлозивен 
микс од незнаење и моќ ќе ни се удрат од глава.

Стравот од губење на приватноста е се поприсутен во модерниот свет, 
посебно што приватност имаме се помалку со развојот на технологијата.

Законите на природата постојат во нас, некои може да бидат скршени, но за 
здраво лице кое има контакт со својот дух, морално е невозможно да се растури. 

Доколку се вратиме во каменото доба и ја уништиме целата технологија, 
бидејќи Природата не ни ја даде од нула, сепак ќе ни остане сеќавањето дека 
природата ни ја даде оваа можност да ги создадеме сите овие пронајдоци. Тоа е, 
тогаш, балансирање каде што моралот, етиката и совеста нè упатуваат напред и ги 
користиме овластувањата што ни се дадени за да создадеме подобар свет.

Националниот социјализам е едноставно закон на природата кој е 
прилагоден на современиот човек. Оттука, вистинскиот национален социјализам 
секогаш ќе се промени во развојот на возраста, но основата и јадрото се секогаш 
исти, бидејќи законите на природата секогаш ќе бидат исти. Националниот 
социјализам е исто така единствениот светоглед кој во иднина може да го 
обезбеди опстанокот на човештвото без да го спречи човечкиот развој. Далеку 
од националниот социјализам е начин на жалост на природата која ни даде живот 
и идните генерации да ја наследат оваа планета.

Човекот е единствен во однос на тоа што има повеќе интелигенција од другите 
видови на оваа планета, но иронично, човекот е единственото суштество кое ја 
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поседува способноста да ја уништи планетата преку нарушување на природните 
закони. За жал, премногу луѓе го изгубија контактот со своите внатрешни делови 
во овој збунет период на материјализмот денес, што доведува до луѓе што свесно 
или несвесно ги кршат овие закони.

И на крајот неизбежен е заклучокот дека човекот како дете на природата 
ги зема нејзините закони во свои раце. Но може ли едно дете да управува со 
неговата мајка? Како е денес во реалноста со родителите и децата кај човекот, 
па тие деца утре ќе бидат родители и ќе управуваат со светот. Магичен круг, ама 
свртен наопаку. А може ли кругот да се сврти наопаку?
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ИЗБОРИТЕ И ИЗБОРНИОТ СИСТЕМ ВО РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА (1990-2014)

Апстракт: По легитиминоста на  повеќепартискиот систем во Република 
Македонија во 1990 година, се роди и потребата за  промена на изборната  
регулативна структура која беше имплементирана до тогаш како и создавање на 
изборен механизам коj ќе одговори на мултипартиска  реалност на државата, и 
ќе создават неопходни услови за одржување фер, слободни и директни избори. 
Како резултат на тоа, новиот општествен и политички систем наметна изработка 
на нов изборен регулаторен систем и покрај тоа што се соочувавме со тешкотии 
во преземањето на радикални чекори во оваа насока.

Преку методите кои се користеа како: дестрипктивни, статистички и 
историски, трудот има за цел да им обезбеди на читателите подетални информации 
за изборите и изборните системи во Република Македонија од независноста па се 
до парламентарните избори во 2014 година.

Клучни зборови: Избори, Изборни Системи, Охридски Рамковен Договор, 
Република Македонија, Политички Плурализам.

ELECTIONS AND THE ELECTION SYSTEM IN THE REPU-
BLIC OF MACEDONIA (1990-2014) 

Abstract: After the legitimacy of the multiparty system in Macedonia in 1990, it 
was necessary to change the election regulation structure applied until that time and 
it was required the creation of election mechanisms that will correspond to the state 
multiparty reality as well as providing the necessary  conditions for having correct, fair 
and democratic elections. Consequently, the new social and political system imposed 
the compilation of a new elective regulation even if they will fall in with difficulties 
undertaking radical changes in this area.

Through the methods used: descriptive, statistical and historicalthis project aims 
to offer the readers detailed information regarding elections and election systems in 
Republic of Macedonia since its independence until 2014 parliamentary elections. 

Key words: Elections, Electoral Systems, Ohrid Framework Agreement, Republic 
of Macedonia, Political Pluralism

Што се однесува на временскиот период пред независноста на РМ, поточно 
после Втората Светска Војна, треба да се наведнува дека овие изборни процеси 
беа карактеризирани од две аспекти и тоа: немале конкурентен карактер и не 
биле демократски. Изборните процеси во овој период немале натпреварувачки 
карактер, бидејќи немаше меѓупартиски натпревар и немаше губитници во 
изборите, како по правило, секогаш победувале кандидатите назначени од 
страна на Сојузот на комунистите, како партијата-држава. На пример, по Втората 
светска војна, во првите општи избори 1946 година, за изборот на пратеници 
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во Собранието на Народна Република Македонија, за Листата на кандидати 
од Националниот фронт гласале 99,25% од гласачите, додека за десетте други 
независни  кандидати  гласаа само 0,75% од гласачите, што јасно наведува дека 
овие избори не претставуваат вистински натпревар меѓу кандидати, но беа една 
политичка фарса. Изборните процеси во 1978 година, во 1982 и 1986 година, се 
карактеризираат како неконкурентни и недемократски избори, затоа што овие 
избори се одржува врз основа на концептот на демократија без политички партии 
и автономен плурализам, а не врз основа на политички плурализам, партиска 
демократија и транспарентност во изборна постапка.

ИЗБОРИТЕ И ИЗБОРНИОТ СИСТЕМ ВО РМ ПРЕД ОХРИДСКИОТ ДОГОВОР
Првите повеќепартиски зраци на политичкиот систем во Македонија, 

почнуваат да се инагурират систематски од август 1990 година со усвојување на 
амандаманите 59 на  Уставот на бивша СФРЈ од 1974 година и Уставот на СРМ од 
1974 година, со што во правниот аспект се наведна слободата на организирање 
и политичко здружување во СРМ, но во практична реалност, таа всушност 
го ограничи  ексклузивно право на Сојузот на комунисти во Македонија и 
Социалистичката унија на работната класа  како доминантна политичка партија 
за номинирање на кандидати за пратеници.

По легитиминоста на  повеќепартискиот систем во Република Македонија во 
1990 година, се роди и потребата за промена на изборната  регулативна структура 
која беше имплементирана до тогаш како и  создавање на изборни механизми кои 
ќе одговорат на мултипартиска  реалност на државата, и ќе создават неопходни 
услови за одржување фер, слободни и директни избори. Како резултат на тоа, 
новиот општествен и политички систем наметна изработка на нов изборен 
регулаторен систем и покрај тоа што се соочувавме со тешкотии во преземањето 
на радикални чекори во оваа насока.

Формулацијата на новиот изборен систем беше проследен со низа бројни 
контроверзии, како на научните кругови така и кај политичките парти. Сојузот на 
куминистите на Македонија, која имаше многу силна организациска структура, 
инсистираше на фактот дека на првите повеќепартиски избори треба да се 
практикува мнозинскиот изборен систем, додека другите политички партии 
инсистираа на примена на пропорционалниот изборен систем како систем кој ќе 
им овозможи на новоформираните партии нивниот влез во парламентот, според 
нив и попринципиелна застапеност на изборното тело во целина.

Сепак, беше одлучено да се примени мнозинскиот изборен систем, поточно 
верзијата на апсолутно мнозинство, што предвидуваше два изборни круга доколку 
кандидатот за републички пратеник не го обезбедуваше бројот на гласовите 
предвидени со закон во првиот круг. Според изборниот закон целата територија 
на Македонија беше поделена на 120 изборни единици и според нормативната 
логика во секоја изборна единица беше избран само еден пратеник. Иако членот 
18 од истиот закон предвидува изборните единици да имаат приближно ист број 
на гласачи, во пракса ситуацијата е сосема поинаква.

Во некои изборни единици во Источна Македонија, бројот на гласачите 
беше речиси 100% помалку  во споредба со изборните единици во западна 
Македонија, каде што главно е концентрирано албанското население. Изборниот 
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корпус на овие избори се состоеше од 1.339.021 гласачи, каде во првиот круг што 
се одржаа на 11.11. 1990 гласаа околу 85%, додека во вториот круг некаде 76%. 
На овие избори учествуваа 18 политички партии и 43 независни кандидати, така 
што од 1158 кандидати за 120 места во Собранието на Република Македонија беа 
избрани од 9 политички партии и 3 независни кандидати1. 

И покрај очекувањата дека  мнозинскиот изборен модел ќе одговара повеќе  
во новите политички, економски и општесвените околности во Македонија, 
практична реалност на овој изборен процес,  изнесе на виделина некои 
разочарувачки феномени, бидејќи Македонија се стекна со еден политички 
дисперзиран парламент бидејќи ниту еден од политичките партии не успеа да 
освои апсолутно парламентарно мнозинство, иако очекувањата на законодавецот 
беа дека преку овој изборен модел ќе се обезбеди стабилно парламентарно 
мнозинство. Исто така, иако се предвидеше дека мнозинскиот изборен модел ќе 
го намали бројот на политичките партии, се случи токму спротивното, партискиот 
систем во Република Македонија се карактеризира со голем број на политички 
партии.

Но сепак важноста на овие избори се состои од фактот дека врз база на овие 
избори, во текот на 1991 година, првиот повеќепартиското Собрание, ги усвои, 
основните конститувни акти за  Република Македонија како независна и суверена 
држава, како што Декларација за суверенитетот на Република Македонија (јануари 
1991 година); Одлука за прогласување на референдумот во Македонија, како 
суверена и независна држава (август 1991); Одлука за независност на Република 
Македонија (септември 1991); Уставот на Република Македонија (ноември 1991); 
Декларација за меѓународно признавање на Република Македонија (декември 
1991).2 

И вторите парламентарни избори од 1994 година се одржаа според 
мнозинскиот изборен систем во вкупно 120 изборни единици, каде  првиот круг се 
одржа на 16.10.1994 година, а вториот круг на 30.10.1994 година. Во првиот круг, во 
120 изборни единици за 120 парламентарни мандати се гласаа за 1765 кандидати, 
од кои 1482 беа номинирани од 38 политички партии, а 283 беа независни. Во 
првиот изборен круг , гласаа 77 отсто, каде што изборите завршија во 13 изборни 
единици. Во вториот круг гласаа 58 отсто од гласачкото тело. Во овој круг беа 
изгласани 404 кандидати, од кои 333 беа предложени од 17 политички партии, 
додека 71 од нив беа независни. Во овој изборен круг изборите завршија со 105 
изборни единици, а на 13.11 1994 година, изборите завршија во претпоследната 
единица и на 27.11.1994 година, изборите завршија во последната изборна 
единица како резултат на ригласање. 3

Овој изборен процес за првпат доведе до формирање опозиција надвор 
од Собрание, како негација на парламентарна опозиција.  Овие избори се 
карактеризира со тоа што се одржаа истовремено со претседателските избори, 
како резултат на политичкиот договор меѓу лидерите на коалицијата «Лига за 
Македонија» и Претседателот на Република Македонија, Киро Глигоров, кој беше 
кандидат од оваа коалиција.

На крајот од 1998 година имаше обид од страна на политичките актери да 
формулираат еден предлог изборен закон  различен од минатите избори. Во 
октомври 1998 година,  се одржа третите парламентарни избори под комбиниран 
1 Извештај од ДИК, СЛ. Весник , бр.3, 18/01/1991;
2 Светомир Шкариќ, “Македонија на сите континенти”, Скопје, 2000, стр. 214;
3 Извештај од ДИК, Избори 1994, Скопје, Декември, 1994;
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изборен модел, каде што граѓаните гласаа во два типа на гласачко ливче,  една 
ливче на кандидати за мнозински модел и другото за пропорционален модел.  
Првиот изборен круг за листата на мнозински модел се одржа на 18.10.1998, 
во 85 изборни единици за избор на 85 пратеници во Собранието на Република 
Македонија и на истиот ден се гласаше за пропорционалниот модел за другите 
35 пратеници за  Собранието на РМ на. Во првиот круг на изборите, гласа  73 
отсто од гласачко тело, додека во вториот круг на изборите, гласа над 69 отсто. 
Во мнозинскиот модел беа предложени 605 кандидати од 22 политички партии и 
10 коалиции а 9  независни кандидати, додека на пропорционалниот модел беа 
вклучени 12 политички партии, 4 коалиции и 1 независен кандидат. 4

Со имплементацијата на новиот изборен модел во третите парламентарни 
избори треба да истакнеме две карактеристики, и тоа, комбинираниот изборен 
модел резултираше со значително подобрување на некои впечатливи слабости 
кој беа присутни на претходните два изборни циклуси, така што на неправдата 
во однос  глас-мандат донекаде се намали со пропорционалниот модел на една 
страна,  а во другата страна за да не се оди во крајности беа елиминирани сите 
политички листи кои не ја помина минималниот праг од 5% од вкупниот број 
на гласови, па тоа придонесе значително намалување на бројот на политичките 
партии кој натпреваруваа на изборите, а втората карактеристика е тоа што 
како комбиниран изборен модел се покажа како поуспешен во споредба со 
претходните модели, затоа што до одреден степен, ја подобри вредностата на 
личниот глас на гласачите, бидејќи дека, прво, сите гласачи имаат право на два 
гласа, што главната новина во овој поглед  беше вториот глас, кој гласачите им 
ја дадоа на политичката листа која им беше фаворит според  пропорционална 
застапеност. 5

ИЗБОРИТЕ И ИЗБОРНИОТ СИСТЕМ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПО 
ОХРИДСКИОТ РАМКОВЕН ДОГОВОР

Со оглед на недостатоците што се појавија при примената на изборниот 
закон од 1998 година, и за време на изборите и по нив, како и за тековните 
општествено-политички трендови, беше воведена потреба за усвојување на нов 
изборен закон, со што ќе се направи разлика во многу димензии од претходниот 
закон. Така што, Владата на Република Македонија во септември 2001 година, 
им предложи на Собранието на РМ,  еден предлог закон кои се состоеше со две 
можни алтернативи. Според првата алтернатива, бројот на 120 пратеницида  
остане непроменет и нивниот избор ќе се заснова на пропроционалниот изборен 
модел, каде што целата територија на Република Македонија ќе претстави една 
изборна единица. Според втората варијанта, 60 пратеници или 50% од вкупниот 
број ќе бидат избрани според мнозинскиот изборен систем и 60 останати со 
пропорционалниот систем, додека целата државна територија би претставувала 
една изборна единица, според овој предлог во изборните единици би можел да 
биде минус 7% до плус 7% исклучок во однос на просечниот број на гласачимеѓу 
изборните единици. Овој предлог-закон не беше предмет на гласање во 
Собранието на Република Македонија.

Меѓутоа, по многу дебати и полемики, Собранието се определи за една трета 
варијанта, за пропорционалниот модел, каде што територијата на Република 
4 Извештај од ДИК, Избори 1998, Фкопје , фебруари, 1999;
5 Јетон Шасивари, “Procesi i zgjedhjeve si element thelbor i demokracisë përfaqësuese me vështrim të posacëm në 
Republikën e Maqedonisë (постдипломски студии - трет циклус)”, Тетово, 2009, стр.161-162;
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Македонија ќе биде поделена на шест изборни единици со приближно еднаков 
број избирачи и секој од нив ќе избере 20 пратеници. 6

Парламентарните избори во 2002 година беа четвртите парламентарни 
избори по ред и првите парламентарни избори по потпишувањето на 
Охридскиот Рамковен Договор.7  Овие избори беа од особена важност, бидејќи 
беа организирани по вооружениот конфликт,8  кој заврши со потпишувањето на 
Рамковниот Договор на 13.08.2001 година. Овие избори се одржаа на 15.09.2002 
година, каде што за првпат се применуваше пропорционалниот изборен модел 
(Д›Хонтовиот метод) во шест изборни единици со 2973 избирачки места за 20 
пратеници во секоја од нив.

На овие избори учествуваа вкупно 43 политички партии, од кои 26 беа 
независни, 17 обединети во 7 коалиции. За 120 парламентарни мандати се 
натпреваруваа 3060 кандидати. Учесниците на изборите беа 73% од гласачите. 
Резултатите од овие избори јасно покажаа дека овој изборен модел фаворизира 
големи и моќни партии на штета на малите партии. Еден таков феномен не беше 
поздравен во плуралистичкиот живот на Македонија и не и послужуваше на 
соодветната демократизација во сферата на изборите. Од друга страна, овој модел 
остро ја зајакнува позицијата на партиските лидери што негативно се одразува на 
внатрешната демократија.

И петте парламентарни избори кои се одржаа на 05.07.2006 година, се 
одржаа според пропорционалниот изборен модел, во шест изборни единици 
со 2976 избирачки места за 20 пратеници во секоја од нив. Во изборната трка 
учествуваа 135 листи на кандидати од 42 политички партии, каде што за 120 
пратенички мадати конкурираа 2700 кандидати. Учеството на овие избори беше 
56%. Изборите беа повторени во 29 избирачки места на 19.07.2006 година. 

Парламентарните избори во 2006 година беа по поволни за помалите партии 
во споредба со претходните парламентарни избори. Но, треба да се забележи дека 
за време на овие избори, се повторија карактеристиките  на изборите во 2002 
година во однос на чистиот пропроционален модел и шестте изборни единици. 
Како карактеристика на овие избори можеме да ја спомнеме последицата и 
фактот дека таа произведува мнозинствени последици и мајоризација во полза 
на застапеноста на Македонците и на штета на пропорционалната застапеност на 
албанците.

На 01.06.2008 година се одржаа шесте парламентарни избори, кои во 
исто време беа и првите предвремени парламентарни избори за време на 
повеќепартиската изборна историја во Република Македонија. Одлуката за 
самораспуштање на Собранието беше одобрена со иницијативата на ДУИ со 
образложение дека овие избори се потребни за да се запре практиката во која 
албанската политичка партија со помалку парламентарни мандати да учествува 
6 Етем Азири, “Политичките партии, изборите и изборните системи”, Тетово, 2015, стр. 479;
7 Охридскиот договор е изготвен во четири дела. Во првиот дел е текстот на самата рамковна спогодба, 
а остатокот го содржи текстот на амандманите на Уставот на Република Македонија, третото поглавје дава 
инструкции за текст промени на закони со кои ќе се имплементираат  одредбите од Охридскиот Договор, 
додека  четвртото поглавје го содржи планот за имплементација на Охридскиот договор. (Целосен текст на 
ОД можњ  да го најдете на web страната на Секретариатот за Спроведување на Охридскиот Договор http://
www.siofa.gov.mk/data/file/Ramkoven_dogovor_al.pdf )
8 Вооружениот конфликт меѓу македонските безбедносни сили и вооружените сили на (Ослободителна 
Национална Армија) ОНА започна во февруари 2001 година. Во овие конфликти повеќе од двесте луѓе ги 
загубија своите животи. Безбедносните сили (војската и полицијата) изгубија околу шеесет припадници. 
Повеќе од 100.000 луѓе беа раселени, дел во земјата, додека помал број бегалци засолниште пронајдоа 
надвор од границите на Македонија. Вооружениот конфликт од 2001 година беше запрен со Охридскиот 
Договор, кој дојде со медијацијата на ЕУ и САД;
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во Владата на Република Македонија.
Оваа иницијатива на оваа партија беше подржана од ВМРО-ДПМНЕ, со 

образложение дека Република Македонија има потреба од поефикасен парламент 
кој ќе биде во иста линија со Владата на РМ. Во изборната трка учествуваа 77 
листи на кандидати од 14 политички партии, 2 коалиции на политички партии 
и 2 листи на кандидати предложени од граѓански иницијативи, каде што за 120 
парламентарни мандати се натпреваруваа 1540 кандидати. На овие избори гласаа 
57%. Изборите беа повторени во 187 избирачки места на 15.06.2008 година, како 
и на 29.06.2008 година беше организирано прегласување во 15 избирачки места 
на изборните единици 1 и 6, поради откажувањето на гласањето9 . Овие избори 
поминаа во напната и недемократска атмосфера и беа придружени со екстремно 
насилство како за време на предизборната кампања така и на денот на изборите, 
особено меѓу албанскиот политички блок, така што овие негативни појави на 
овој изборен процес и дадоа еден влошен тон во споредба со сите претходни 
парламентарни избори. Исто така, овие избори ќе бидат запаметени поради 
фактот што овие избори им дадоа многу сериозен удар на малите партии кои не 
се приклучија кон владините коалиции со поголемите партии.

Седмите парламентарни избори, кои беа втори предвремени избори, се 
одржаа на 5 јуни 2011 година. На овие изборите беа додадени уште три избирачки 
места, вклучувајќи ги и гласачите во дијаспората. Според пропорционалниот 
модел, ќе се избираат 120 пратеници, каде што територијата на Република 
Македонија беше поделена на шест изборни единици, во која ќе се избираат 20 
пратеници за секоја изборна единица, додека во трите изборни единици што беа 
предвидени за гласачите од дијаспората, тројца пратеници ќе се избираат според 
мнозинскиот модел во еден изборен круг по еден пратеник во секоја изборна 
единица.

На овие избори, одзивот на гласањето беше околу 63%. На избори во шесте 
изборни единици, учествуваа вкупно 83 листи со вкупно 1.660 кандидати за 120 
пратенички места, додека во изборната единица 7, 8, 9 учествуваа 19 листи со 
толку кандидати за 3 пратенички мандати. Општата проценка на овие избори 
беше дека изборите се одржаа во мирна и чесна атмосфера. Овие избори беа 
транспарентни и добро администрирани низ целата земја, иако некои аспекти 
бараат посебно внимание, вклучително и соодветни мерки за одвојување на 
државните структури од партиската контрола, детална контрола на избирачкиот 
лист, како и појаснување на одредени одредби од Изборниот Законик, особено на 
гласањето во странство, кое за прв пат се одржа на овие избори.

Осмите парламентарни избори во 2014 година исто така беа трети 
предвремени парламентарни избори. Овие избори се одржаа заедно со вториот 
круг од претседателските избори, кои беа објавени на 6 март, бидејќи ден пред 
тоа, на 5 март, пратениците едногласно гласаа за распуштање на Собранието. И на 
овие избори, политичките партии се натпреваруваа во 9 изборни единици, според 
пропорционалниот модел во шесте изборни единици на целата територија на 
Македонија, а според мнозинскиот модел во трите изборни единици за гласачите 
на дијаспората - од еден пратеник од трите изборни зони.

До крајниот рок нивни листи на кандидати претставија вкупно 14 политички 
субјекти. Во шестте изборни единици на целата територија на Република 
Македонија, учествуваа 69 листи со вкупно 1.380 кандидати за 120 пратенички 

9 Извештај на ДИК - Скопје, 03.07.2008
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мандати, додека за изборните единици 7,8 и 9 беа пријавени 13 кандидати. 
На овие избори, одзивот беше околу 63%. Карактеристично за овие избори 
беше вториот круг од петте претседателски избори. Изборите од 27 април беа 
ефикасно спроведени, вклучително и на денот на изборите, со некои технички 
нерегуларности кои беа забележани во текот на денот и со голем број слабости 
на самиот изборен процес. Меѓу кои, употребата на јавните ресурси во кампањата 
на владејачката партија, нееднаквоста на гласовите поради нееднаквата 
распределба на гласовите во изборните единици 7, 8 и 9 во странство и разликата 
помеѓу бројот на гласови во изборните единици внатре и надвор од земјата, 
притисокот врз гласачите, особено на вработените во јавната администрација 
и социјалните случаи, како и купувањето на гласови меѓу економски ранливите 
групи. Беше загрижувачки точноста на избирачкиот список, а особено големиот 
број гласачи кои живеат на истата адреса.

ЗАКЛУЧОК
Хронолошки гледано, Република Македонија во својата дведецениска 

историја како независна држава применувала најмалку три изборни модели. 
Првите беа повеќепартиски избори во 1990 година, вторите како парламентарни 
избори од 1994 до парламентарните избори во 1998 година, кога се примени 
мнозинскиот модел во двата круга, со избор на 120 пратеници со онолку изборни 
единици како еден мандат.

Овој модел покажа асиметрија помеѓу резултатите од изборите и 
парламентарните мандати, како и неприменливост на условите на Македонија, 
што резултираше со промени. Во 1998 година како преоден модел беше воведен 
комбиниран модел (мнозинско пропорционален) со кој 85 пратеници беа избрани 
според мнозинскиот модел и 35 според пропорционалниот модел.

Со цел да им се овозможи и на помалите партии да учествуваат на четвртите 
парламентарни избори во 2002 година, беше имплементиран пропорционалниот 
регионален модел, каде што територијата на државата беше поделена на шест 
изборни единици, со приближно изедначен број на гласачи во секоја изборна 
единица. И на парламентарните избори во 2006 година, петте по ред беше 
спроведен истиот модел (пропорционален, со затворени листи во шест изборни 
единици), но со значително подобрена кодифицирана регулатива. Со измените на 
изборниот закон од 2008 година, беше предвидено и гласање надвор од државата, 
кои за прв пат беа применети на парламентарните избори во 2011 година.

Партискиот плурализам во Македонија безусловно беше прифатен 
од страна на сите општествени слоеви и национални колективитети, како 
единствена надеж и можност за надминување на општата криза во која го имаше 
опфатено општеството. Во политичката и општествената сфера, особено во делот 
на демократизацијата на општеството, каде што важна улога има напредокот 
на индивидуалните и колективните слободи, не се постигна нешто посебно што 
треба да се нагласи.
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ЕФИКАСНИ МЕХАНИЗМИ ЗА ПРЕПОЗНАВАЊЕ 
И СПРЕЧУВАЊЕ НА ТОРТУРА НА МЕСТАТА НА 

ЗАДРЖУВАЊЕ НА ЛИЦА

Апстракт: Основна цел на истражувањето во овој труд е заштита и 
унапредување на човековите права врз основа на меѓународни акти и документи, 
Тортурата и друг вид на сурово, нечовечно или понижувачко постапување или 
казнување на лица се забранети и претставуваат најсериозно прекршување на 
човековите права и од  тие причини неопходни се голем број на мерки да се 
зајакне заштитата на лицата лишени од нивната слобода од тортура и друг вид 
на нечовечно или понижувачко постапување или мачење за да се постигнат 
целите на Конвенцијата против тортура и друг вид на сурово, нечовечно или 
понижувачко постапување и казнување.

 Клучни зборови: тортурата и друг вид на сурово, нечовечно или 
понижувачко постапување или казнување човекови права, промовирање, 
превенција од тортура и почитување и заштита на човекови права.

EFFICIENT MECHANISMS FOR RECOGNITION
AND PREVENTION OF TORTURE IN PLACES

OD DETENTION OF PERSONS

Abstract: The main goal of the research in this paper is the protection and pro-
motion of human rights based on international acts and documents. Torture and other 
cruel, inhuman or degrading treatment or punishment of people are prohibited and 
represent the most serious violation of human rights and for these reasons a number 
of measures are necessary to strengthen the protection of persons deprived of their 
freedom of torture and other forms of inhuman or degrading treatment or torture in 
order to achieve the objectives of the Convention against Torture and another kind of 
cruel, inhuman or degrading treatment and punishment.

Keywords: torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punish-
ment of human rights, promotion, prevention of torture and respect for and protec-
tion of human rights.

Неоспорен факт е дека  тортурата и друг вид на сурово, нечовечно или 
понижувачко постапување или казнување се забранети и претставуваат сериозно 
прекршување на човековите права. Од тие причини неопходни се мерки да се 
зајакне заштитата на лицата лишени од нивната слобода од тортура и друг вид 
на нечовечно или понижувачко постапување или мачење за да се постигнат 
целите на Конвенцијата против тортура и друг вид на сурово, нечовечно или 
понижувачко постапување и казнување.  

Членовите 2 и 16 од Конвенцијата ја обврзуваат секоја држава пристапничка 
на Конвенцијата да преземе делотворни мерки за спречување на акти на тортура 
и друг вид на сурово, нечовечно или понижувачко постапување или казнување 
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на било која територија под нивна јурисдикција. Одговорноста  за спроведување 
на овие членови во насока на јакнењето на заштитата на лицата лишени од 
нивната слобода и целосното почитување на нивните човекови права треба да ја 
споделат сите почнувајќи од  меѓународните тела за спроведување на заштитата 
на човековите права надополнети со националните мерки на државите. 

Покрај активностите на Поткомитетот за превенција на тортура и друг вид 
сурово, нечовечно или понижувачко постапувањеили казнување при Комитетот 
против тортура, од особено значење е секоја држава да формира, назначи или 
одржува на национално ниво едно или неколку тела за посети за спречување 
на тортура и друг вид сурово, нечовечно или понижувачко постапување или 
казнување, односно да формира национален превентивен механизам. 

Заради спречувањето на тортурата и друг вид на сурово, нечовечно или 
понижувачко постапување или казнување потребни се различни законодавни, 
административни, судски и други вид на мерки.

Посебно место за искоренување на тортурата зазема превенцијата преку 
воспоставување на превентивен систем на редовни посети на места на притвор.

Потребно е посетите да се  спроведуваат од страна на независни меѓунaрoдни 
и национални тела на местата каде лицата се лишени од нивната слобода, со цел 
да се спречи тортурата и друг вид на нечовечното или понижувачко постапување 
или казнување.

Поткомитетот за превенција  ги посетува местата за задржување на лица 
и дава препораки до државите пристапнички во врска со заштитата на лица 
лишени од слобода од тортура и друг вид сурово, нечовечно или понижувачко 
постапување или казнување. Поткомитетот, исто така во однос на националните 
превентивни механизми: 

 » дава совети и им помага на државите пристапнички, кога е неопходно 
за воспоставувањето на ваквите механизми; 

 » Одржува директни, а доколку е потребно и доверливи контакти со 
националните превентивни механизми и им нуди обука и техничка 
помош во целите на јакнење на нивните капацитети; 

 » Дава совети и им помага во оцената на потребите и потребните 
средства за јакнење на заштитата на лицата лишени од нивната 
слобода од тортура и друг вид на сурово, нечовечно или понижувачко 
постапување или казнување. 

 » Дава препораки и согледувања на државите пристапнички со цел 
зајакнување на капацитетот и на мандатот на националните превентивни 
механизми за спречување на тортура и друг вид на сурово, нечовечно 
или понижувачко постапување или казнување.

Исто така поткомитетот за превенција соработува за спречување на тортурата 
воопшто со релевантните органи и механизми на Обединетите нации, како и со 
меѓународните, регионалните и националните институции или организации кои 
работат на зајакнувањето на заштитата на сите лица од тортура и друг вид сурово, 
нечовечно или понижувачко постапување или казнување. 

Заради непречено извршување на активностите на Поткомитетот за 
превенција, државите имаат обврска да му дозволат на истиот: 

 » Неограничен пристап до сите информации што се однесуваат на бројот 
на лица лишени од слобода во места на притвор, како и бројот на 
таквите места и нивните локации; 

 » Неограничен пристап до сите информации што се однесуваат на 
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постапувањето кон тие лица, како и на условите за нивен притвор; 
 » Можност за разговири без надзор со лицата лишени од слобода 

без сведоци и тоа или лично или со преведувач ако тоа се смета за 
неопходно, како и со било кое друго лице за кое Поткомитетот за 
превенција има мислење дека може да даде релевантни информации; 

 » Слобода да одбере места кои Поткомитетот сака да ги посети и лица со 
кои истиот сака да разговара. 

При формирање на националните превентивни механизми, државите 
пристапнички потребно е да посветуваат должно внимание на Принципите 
поврзани со статусот на националните институции за унапредување и заштита 
на човековите права. Во таа насока надлежност на  националните превентивни 
механизми е: 

 » Редовно да го испитуваат постапувањето кон лицата лишени од 
слобода во местата на притвор, со цел зајакнување, ако е потребно, на 
нивната заштита од тортура и од друг вид на сурово, нечовечно или 
понижувачко постапување или казнување; 

 » Да даваат препораки на релевантните органи со цел подобрување 
на постапувањето и на условите на лицата лишени од слобода и 
спречување на тортура и друг вид сурово, нечовечно или понижувачко 
постапување или казнување, земајќи ги предвид релевантните норми 
на Обединетите нации; 

 » Да поднесуваат предлози и согледувања во врска со постоечкото или 
со нацрт- законодавството. 

Потребно е посебно внимание да се посвети на грижата за запознавање 
и информирање на забраната на тортура, која треба  биде составен дел на 
образованието на цивилниот и униформираниот персонал

на лицата кои учествуваат на било кој начин во приведувањето, 
сослушувањето или чувањето на задржани и  приведени лица.

Државите треба да предвидат правила и упатства на органите за обврските 
и надлежностите со приведените лица. Со правилата и упатствата и другите 
подзаконски акти се уредува начинот на вршење превенција од тортура и друг 
вид на сурово, нечовечно или понижувачко постапување или казнување како 
од страна на Националниот превентивен механизам така и од другите органи 
во државата кои што вршат контрола и надзор над професионалното и законито 
постапување на местата каде лицата се или можат да бидат лишени од слобода 
или на местата каде се  притворени. 

Истовремено, потребен е систематски надзор над спроведувањето на 
правилата, упатствата, методите и практиката на сослушување во врска со 
постапувањето на уапсените, притворените или затворените лица заради 
елиминирање на секаков вид на дискриминација и тортура.

При тоа државите се должни да водат грижа за непристрасна истрага 
секогаш кога постојат сомненија дека е извршен акт на тортура. Во таа насока 
државите треба на секое лице кое тврди дека било подложено на тортура да му 
обезбеди право на жалба на лицето кое е лишеноод слободаи врз кое постои 
можност да е извршена тортура од страна на службено лице до надлежните 
органи, кои  неодложно и непристрсно ќе го испитаат случајот, а ќе обезбедат 
и  заштита на лицето кое се жалело и на лицето кое се појавило како сведок 
на лошото постапување. И не само тоа државата во својот систем потребно 
е и да го гарантира правото на жртвата на акт на тортура да  добие соодветно 
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обештетување, вклучително и на средства потребни за негова рехабилитација.
Еден од ефикасните механизми за препознавање и спречување на тортура 

и друг вид на сурово, нечовечно или понижувачко постапување или казнување е 
и  востановување систем на посети што можат да бидат редовни и вонредни или 
ненајавени. 

Посетите се вршат заради спречување на евентуалните повреди на правата 
на лицата лишени од слобода преку конструктивен дијалог со претставниците 
на местата каде се или можат да бидат сместени лицата лишени од слобода и 
претставниците на други институции и органи под чија надлежност подлежат 
установите, како и намалување на ризикот лицата лишени од слобода да бидат 
попречени за поднесување поплаки по однос на нивниот статус, условите за 
сместување, третманот и др. 

Воспоставувањето на систем на посети (редовни и вонредни) има за цел 
подобрување на севкупните состојби во местата во кои се или можат да бидат 
сместени лицата лишени од слободи. 

Превентивните посети можат да бидат: редовни и ненајавени. 
 » Редовните посети имаат за цел да се изврши детална анализа на 

состојбата во местата каде се или можат да бидат лицата лишени од 
слобода за да се идентификуваат причините кои можат да доведат до 
сурово, нечовечно или понижувачко постапување или казнување и 
изготвување препораки за надминување на утврдените состојби. 

 » Ненајавените посети имаат за цел да обезбедат во најголема можна 
мера реална и објективна слика за условите во местата каде се или 
можат да бидат лицата лишени од слобода со цел да се намали ризикот 
од прикривање или менување на постојните состојби, како и да се 
провери спроведување на веќе дадените препораки. 

Еден од најважните аспекти на посетата е можноста за разговор без присуство 
на сведоци, односно службени лица со што на лицата лишени од слобода им се 
овозможува да зборуваат поотворено и со помалку страв. 

Врз основа на констатираните состојби за извршените посети се подготвува 
извештај со соодветни препораки кој се доставува до надлежните органи со кои 
предлага мерки што треба да се преземат заради подобрување на севкупните 
услови во местата за лишување од слобода. 

Препораките треба да бидат: специфични; мерливи; остварливи; насочени 
кон резултат; временски определени, според приоритет; образложени; да 
одговараат на предметот и да предлагаат решение за надминување или 
унапредување на состојбите.  Препораките имаат за цел отстранување на 
констатираните недостатоци и негативни појави, како и подобрување на условите 
за сместување, постапувањето и третманот на овие лица. 

ЗАКЛУЧОК
  Прифаќајќи дека државите имаат примарна одговорност за  јакнењето 

на заштитата на лицата лишени од слобода и целосното почитување на нивните 
човекови права е заедничка одговорност што ја делат сите и дека меѓународните 
тела за имплементација ги надополнуваат и зајакнуваат националните мерки, 
се со цел  спречување на тортурата и друг вид на сурово, нечовечно или 
понижувачко постапување или казнување кои се забранети и претставуваат 
сериозно прекршување на човековите права.
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 Потенцирајки дека ефективна превенција на тортура и друг вид на сурово, 
нечовечно или понижувачко постапување или казнување бара образование и 
комбинација на различни законодавни, административни, судски и други мерки.
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INDIVIDUAL AND COLLECTIVE HUMAN RIGHTS

Abstract: The meaning, number and diversity of human rights imposed the 
need of their classification. In the absence of a single and generally accepted criterion, 
different divisions emerged that were more or less supported. The division of human 
rights in individual and collective has caused most controversy.

The basic direction for thinking about human rights, represented in orthodox 
liberal theory, interprets human rights as immanently individual. The theory of 
multiculturalism louderly publishes various collective rights, among which a category 
of rights that implies mutual enjoyment has been more often mentioned. This category 
is most often explained as the right of an individual to commune with others to enjoy 
some right.

Keywords: individual, collective, human rights, multiculturalism, international 
law, classification.

ИНДИВИДУАЛНИ И КОЛЕКТИВНИ ЧОВЕКОВИ ПРАВА

Апстракт: Значењето, бројноста и разновидноста на човековите права 
ја наметнале потребата за нивна класификација. Во отсуство на единствен и 
општоприфатен критериум, настанале различни поделби кои се повеќе или 
помалку поткрепени. Поделба на човековите права на индивидални и колективни 
предизвикуна најмногу контроверзии.Основна насока за размислување 
за човековите права, која е застапена во ортодоксно либералната теорија, 
човековите права ги толкува како иманенетно индивидуални. Теоријата за 
мултикултурализмот се погласно објавува различни колективни права, меѓу кои 
се почесто се спомнува категорија на права која подразбира меѓусебно уживање. 
Оваа категорија најчесто се објаснува како право на поеднинец во заедница со 
другите да уживаат некое право.

Клучни зборови: индивидуални, колективни, човекови права, 
мултикултурализам, меѓународно право, класификација

In essence, every right has a collective dimension. This statement raises the 
question of whether collective (group) rights can be conceptualized from perspective 
of the liberal theory of social justice based on the principle of equality of individuals. 
If we accept social justification and the theoretical foundation of collective rights, the 
question remains whether the holders are individual members of a group and/or the 
collective as a whole, which is particularly pronounced when it comes to cultural rights. 
The abundance, diversity and importance of the human rights have necessitated their 
classification. The lack of generally accepted and unique criteria used for this purpose 
resulted in different divisions that were more or less successfully and consistently 
sustained and confirmed the specificity on which they were based.1 The oldest and 
most often mentioned division is about three generations of human rights. Their origin 
is in a metaphor whose content is realized through them: freedom (civil and political 
rights), equality (economic, social and cultural rights) and fraternity (solidarity). 2 The 
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basic criterion of grouping human rights in this case was the moment of their creation.
The following divisions as a criterion for distinguishing have chosen:

1.  Social spheres in which they are implemented (civil, political, economic, 
social and cultural rights);

2. Mutual relation of law (division in basic and derived rights);
3. The role of the state in implementing guaranteed rights (from passive role 

and complete abstinence) (negative rights), to the category for which the 
exercise of a state’s activity is necessary (positive rights);  

4. Distinguishing according to the titles to which they belong (category of 
individual and collective rights);

5. Possibility of achieving proclaimed content through judicial protection, 
which the division into implicit and irremediable rights is based on.

Despite the fact that these divisions already stabilized, we should not forget that 
they are not always consistent in respect of specific properties on which they rest, that 
individual rights due to inconsistencies of factual classification we meet on several 
places, which justifiably argues in favor of their relativization. The first generation of 
human rights, the “right to ...” or “freedom from ...”, classical civil and political rights, 
which are standardized in Articles 2 to 21 of the Universal Declaration, later in the Pact 
on Civil and Political Rights, are defined as negative, although it is quite certain that 
some of them, such as the right to personal safety, the right to free elections, the right 
to a fair and public trial, and other rights could never be realized without the activity 
of the state. The second generation of human rights is defined in a positive sense, that 
is, the “rights to ...”, which for their realization presuppose state activities in terms of 
creating equal assumptions for their realization. Compared to the first generation of 
human rights that are absolute - they do not require either material investment or 
active state action, the second generation of human rights is programmatic, gradual in 
its realization and depends on the material obligations that a state must execute, just 
as the actions it must undertake, to enable their realization.  An important aspect of 
social, economic and cultural rights, for the rights of the second generation, is helping 
members of the community who, without assistance, do not have the capacity to 
exercise these rights. This is the reason why the guarantee of these rights was long 
recognized as “another major legislative program, rather than a set of certain legal 
rules”. 3 That is precisely the reason for gradual realization of these rights, which is 
explained by the assumption of the obligations of the state for their guarantee in 
accordance with its capabilities. A significant number of authors based the difference 
between the first and second generation of human rights on the title of the law. In 
the first generation, these individuals and these rights are based on the individualistic 
concept, while in the second generation they are collective rights not only related to 
an individual, but belonging to collectives formed on different bases. The concept 
of individual human rights rests in the idea of Enlightenment of “the natural and 
inalienable human rights.” In order for citizens to be mutually equal to each other and 
eminently political entities in the public political sphere of society, they must be free 
from any particular connections typical for a traditional pre-political society. 4 Each 
group affiliation is considered a relic of the past and an obstacle to the emancipation of 
an individual as a free person. The individualistic concept of human rights is followed 
by the Universal Declaration of Human Rights of 1948 and the International Covenant 
on Civil and Political Rights of 1966, that were primarily aimed to protect the individual, 
which arises from the manner their provisions are formulated (“Everyone has the right 
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...”). The commonly accepted individualist approach is also reflected in the procedures 
for their protection, which are initiated, both in national and international framework, 
at the initiative of individuals – holders of the right. Although the individual character 
of human rights is emphasized especially in the domain of social activity of individuals, 
or its social relations, this does not mean that the aspect of the individual being realized 
as a member of the community is neglected. A person is integrated into various social 
relationships, some of which have his own expression and recognition in the context of 
protection and promotion of human rights. The dominant view is that civil and political 
rights are individual, and all others belong to the category of collective rights. Civil 
rights find their purpose in protecting an individual against the arbitrary treatment of 
the State.  They regulate the relationship of the individual and the state, emphasizing 
the individual’s autonomy in that relationship, allowing the state’s intervention to the 
extent necessary to ensure unhindered coexistence of the individual in community 
with other people. Political rights include the rights of the individual to act on his own 
when it comes to his participation, together with other members of the community to 
which he/she belongs, in the management of the same. Although the idea of human 
rights has been closely linked to the individual as their holder since the beginning, it 
has, over time, become obvious that one cannot ignore the fact of his concern for the 
community he lives in, where some of his rights can only be realized in communion 
with others. Using his own will, the individual merges into a group, thereby exercising 
his individual right to association, thereby the same right takes its collective dimension. 
The International Covenant on Civil and Political Rights of 1966  in Art.18 p.1 provides 
that the right to express religious beliefs may be enjoyed individually or in community 
with others, while Art. 27 of the same pact provides  that the rights of ethnic, religious 
and linguistic minorities are enjoyed in community with others. The existence of social 
groups justifies the introduction of a category of collective rights that ensure the 
integrity of groups (community, collectivity), and consequently the integrity of their 
members.

If such collective rights indirectly ensure both the integrity and the most 
important assets of an individual, collective human rights can be discussed. 6 The 
rights where groups of people appear as their holders are called group or collective 
rights. The category of collective rights is nowadays most often classified as: the right 
of people to self-determination, minority rights, most of the economic, social and 
cultural rights, and the rights of solidarity. While collective rights emphasize the special 
identity of a group, collective rights ultimately serve the rights of individual members 
of the group. The liberal perception that dominates today represents the view that 
collective rights serve to realize and preserve the rights of individuals, to the extent 
that it requires an existing, positive, right in relation to groups. They must not be 
interpreted as an excuse for a group to decide on the rights of individuals based on the 
same. 7 The individualistic concept of human rights protection is best illustrated by the 
treatment of minority rights in international law (Article 27 of the Covenant on Civil 
and Political Rights). This provision of the Covenant guarantees the individual rights of 
members of minorities, i.e. every person - a member of an ethnic, religious or linguistic 
minority - has the right to his identity by cultivating, preserving and developing his 
diversity, to be considered different, without any discrimination and imposing the will 
of any other majority. Thus, we arrive to a conclusion on the logic of this stipulation, on 
one hand, if it seems understandable that the true holder of certain rights is a groups 
(minorities), which has  recognized protection, on other hand, it would not make any 
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sense if the same rights were not recognized to individuals - members of that group.  8 
On the other hand, members of the group may be holders of rights belonging to all 
members of the group, which reflects the status of the group as such. A good 
confirmation of this is given by the Convention on the Prohibition and Punishment of 
the Crime of Genocide. Although its main subject is the protection of ethnic, racial and 
religious groups from the risk of physical destruction (Article 2), it simultaneously 
protects every member of that group, provided that the purpose of the commission of 
this crime is destruction of the group. Article 27 of the Covenant on Civil and Political 
Rights does not mention minority groups as formal holders of the rights proclaimed, 
but emphasizes the need for their collective exercise. For this reason, it is justified to 
interpret its content to a double effect: on one hand, it is to protect the groups, and on 
the other, to protect its members - individuals. 9  The relation between individual and 
collective rights does not always manifest itself as a cohabitation based on mutual 
respect. It is often the case, especially when it comes to the rights of minorities, that 
collective rights are opposed to individual ones. The group, even when it is a minority, 
is stronger than the individuals who make the same group. As such, it can, justifying by 
protecting its stability, require its members to act for the common good, but can also 
turn against its own members if their behavior is deemed to be destabilizing and 
unacceptable. 10 The group can insist with their members, and force them to respect 
certain ethnic, religious, cultural and other beliefs. 11 Examples of this are much easier 
to find in undemocratic, theocratic and patriarchal-traditional societies, but in the 
established democracies, a minority group discriminates arbitrarily in assessing 
whether an individual is their  member relying on “own” criteria. 12  While individual 
rights are clearly defined as the legal title and legal title holder, with collective rights is 
not so. We should not forget that collectives are formed to articulate and facilitate the 
realization of objectives of the individuals who make them. If the collective becomes a 
legal title, it would be a negation of the individual, and the whole concept of human 
rights based on it. Early Liberals, like Mill or Hobbes, for example, deny the property of 
an entity in a society.  For them, it is only a collection of individuals who, in their 
aspiration for their own happiness, lead passion and instinct. In a mutual struggle, they 
arrive at a rationally based conclusion that the regulation of basic and equal rules is in 
the interest of the entire society. Thus, there are “social contracts” that form social 
groups and society as a whole. And the contemporary liberal political theory remains 
consistent in its intention to derive a universal corpus of rights from the concept of an 
autonomous entity, and its best representative is J. Rawls.  Interpretation of collective 
rights with the intent to determine their priority and domination in relation to 
individual rights, as members of collectivity, leads always to conflicting and socially 
degrading political and legal solutions, especially in wider multiethnic and generally 
multicultural communities.13  Such solutions aim to make the transfer of human rights 
from the individual to the collective, imposing their interests and goals on the individual 
by instrumentalizing it, preventing it from defining his own identity and his goals of 
life. The actuality of multiculturalism as a social movement and social theory has once 
again in the focus of theoretical discussions restored the phenomenon of collective 
rights and has once again revived all the controversies that accompany it. Cultural 
rights have found their place within the second generation of human rights. However, 
individual cultural rights, such as the right to education, for example, are closer to civil 
and political rather than to economic and social rights in their category. Some other 
cultural rights, such as the right to enjoy the benefits of scientific progress, are 
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essentially similar to the rights of the third generation. These common points of cultural 
rights with each generation of human rights represents another proof of “the 
indivisibility, interdependence and interconnectedness” of all human rights. 14 Cultural 
Rights can be understood as an individual and as group rights. This dualism of cultural 
rights is interpreted as the specificity of the second generation of human rights, which 
“between” the dominant individual rights of the first generation and the dominant 
collective rights of the third generation retained the properties of both. This feature 
carries certain tensions, which can be seen in different, mutually opposed, concepts of 
their legitimacy. Cultural rights can only be realized on the basis of human rights of 
individuals. It is the basis from which the concept of cultural rights as individual rights 
started, also represented by international documents. Article 27 of the International 
Covenant on Civil and Political Rights states, inter alia, the right of members of 
minorities to enjoy their culture. The opposite concept argues that these rights cannot 
be effectively implemented as individual. Culture cannot be enjoyed and developed 
on the basis of individual rights of individuals, but only if the group as such has certain 
rights.15 The collective character of cultural rights means that their realization has 
implications for both members of the group and the collective as a whole. The 
commitment to collectivity as a subject of rights immediately creates the problem of 
its precise identification. Supporters of the new concept of group or collective rights 
reject radical individualism. They argue that people can only be realized if they are 
connected to a community, accepting its values. Is there a justification for insisting on 
the category of collective rights? If we perceive groups as the sum of individuals and 
the expression of their particular interests, then we do not need a category of collective 
rights. This supports the principle of equality among people based on the principle of 
universal rights, independent of any affiliation. From there, it follows the position that 
only by protecting the rights of individuals can protect the rights of groups. Michael 
Hartney in this regard notes that the identity of an individual does not depend on any 
community. This is confirmed by examples of immigrants who changed their religious 
affiliations in the new environment without the consequences to their identity. Brian 
Barry is a sharp critic of the concept of collective rights. In his view, the concept of 
citizen-citizens who, within the national state, exercises civil, political and social rights, 
is an appropriate and real alternative to multicultural citizenship. According to the 
concept of civil citizenship or citizenship 17, which was formulated in the 18th century, 
each individual enjoys equal legal and political rights and no one can have special 
rights on the basis of belonging to the group. If the individual right of a person is 
legitimized by the aspect of his/her interest as a sufficient reason for imposing duties 
on other people, for collective rights should also have interests in the public good to 
be the interests of individuals as members of a particular group and that the interest of 
no member of that group in the public good is insufficient by itself, to justify the 
imposition of duty on other individuals. 18  This definition of collective rights was 
subsequently corrected: in order to create collective rights, cumulation of interest is 
not enough, it is necessary that these interests be sufficiently significant. 19 
Terminological imprecision, which further confuses and complicates the notion of 
collective rights, further contributes to mention the rights of certain categories. It is 
about a right that greater number of people belonging to a category have, not about 
a collective right, but about the individual right of each person belonging to this 
category. Unlike the category rights, where there is no interdependence in exercise of 
the rights, in exercising the rights of the group, the inability of some members to 
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exercise their rights will be reflected in the exercise of the rights of others. The 
distinction between the concept of a group and a category should be based on the 
intensity of their connection. The category would be made by those who, by chance, 
share some property that they share in common, while members of the group have 
awareness of their particular characteristics. One more developed definition defines 
the group according to: a) the ability to create internal norms of collective solidarity, 
which are beyond and outside the domain of politics and law; b) possessing a specific 
cultural or similar tradition, which is the basis of their self-regulation; c) the need or 
desire to belong to the collective, according to the formula “I belong there because I 
want to belong there”. 20  The issue of the holder of cultural rights arouses special 
interest. This question refers to the possibility of choosing a particular cultural 
orientation, which is perceived as an individual right. Choosing a cultural identity 
implies the freedom of choosing a group identity or a cultural community. In this case, 
the enjoyment of group cultural rights is understood as an individual human right. In 
multiethnic communities, the group (collective) cultural identity acquires the function 
of political identity, which most often leads to its negative instrumentalization. The 
greatest danger in determining the cultural community threatens by its identification 
with the ethnic community. In this case, cultural pluralism turns into ethnic, inevitably 
transmits to a prominent political field, and the distinction between cultural and 
political rights is gradually lost. It is easiest to look at the legitimacy of collective rights 
in their legal norms. Collective rights, for practical reasons, require their legitimacy 
within the Civil-State Rights Corps, which aims to expand the catalog of citizens’ rights, 
citizens of a country, with a view to their more complete personal realization, as well as 
with the intention of achieving and raising standards of good living. At this level of 
legitimization of collective rights, the fact that the standard of guaranteed rights from 
state to state is different has to be accepted, but that, to be emphasized, it is in principle 
the same for all citizens. How this level of equality will be exercised depends on the 
particular circumstances and specifics of the category to which it applies. A specific 
approach to the exercise of these rights is not sought after, it is a way of achieving 
equality of citizens/nationals. Sometimes the requirements that are posed in this sense 
are controversial, and how they will be understood depends on how the request is 
interpreted. A good example of this is the requirement for teaching in the mother 
tongue for minority children. On one hand, this can be justified by ignorance of the 
majority language, which makes them unequal in the process of instruction. On the 
other hand, this request can be justified by the efforts to maintain a specific cultural 
diversity in the group, although children freely use the majority language.  The problem 
arises in determination of the content of the rights. 21 Collective rights, when seeking 
their legitimacy in the context of civil rights, have success if they can confirm their 
necessity for the realization of the principle of equality. 22 The concept that in 
legitimization of the category of collective rights is closest to the individual liberal 
attitude is given by Will Kymlicka. In his view, the problem arose when the concept of 
collective rights expanded to content that made it meaningless. What is a source of 
controversy for some authors, for Kymlicka is the solution to the problem: in many 
forms of group differentiated civil rights as their beneficiaries appear individuals. This 
is why he introduces the term “group differentiated rights” and three of his categories:

1. The rights to self-government (political autonomy, federalism for 
“national minorities”, and the extreme form of this right is the right to self-
determination);
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2. Polytechnic rights (which consist in preserving the particularities of various 
minorities, without discrimination in the wider community, as well as in the 
effective exercise of common citizens’ rights);

3. Rights of special representation (affirmative action, group representation, 
right to a certain number of seats in representative bodies with the aim of 
representing the rights of ethnic and marginal groups). 23

The adoption of the African Charter on Human and Peoples Rights from 1981 
has contributed the most to affirm the third generation of human rights, the right 
to solidarity. Neither the rights of solidarity could avoid the antinomy of the view of 
their individual and collective character. Between the two opposite concepts emerged 
the third, by relativizing, which recognizes the rights of solidarity both individually 
and collectively. What is in favor of the collective character of these rights is an 
indisputable claim that these rights can be enjoyed only in community with others, 
and that individuals themselves cannot exercise them effectively. Given the declaratory 
character of these rights, the necessity of their collective exercise and protection, and 
the inability of their effective protection by the individual as a holder, their status as 
human rights by many is considered controversial. Individual and Collective Rights 
exist alongside each other and are closely linked to one another. Many forms of group 
rights, in both aspects of their application - both individual and collective - are widely 
accepted. Group differentiated rights do not contradict the liberal idea of equality 
because only through them the heterogeneous public can be articulated, by which 
social diversity is recognized and confirmed. Assuming that groups are not the aim by 
themselves, but are created for the purpose of articulation and fulfillment of the will 
of their members, it is clear that they have an instrumental character, that is, collective 
rights are deducted from the rights of individuals as members of the collective. This 
claim does not call into question the legal character of collective rights, but leaves 
open the question of how much they can be considered true human rights.
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ВЛИЈАНИЕТО НА ГЛАСИНИТЕ ВО ОДНЕСУВАЊЕТО НА 
ВРАБОТЕНИТЕ ВО ОРГАНИЗАЦИЈАТА

Апстракт: Во трудот се разгледува процесот на комуникација во 
организациите, меѓутоа предмет на нашиот интерес е онаа другата страна на 
комуникацијата или т.е. неформалната комуникација – распространување на 
гласините. Гласини се јавуваат како осмислени активности на истекување на 
одредена информација со цел за проверка на реакцијата на одредена личност 
или група или создавање на емоционална состојба во работата на вработените 
во организацијата. Во основа на гласините лежат незадоволените интереси и 
емоционалната состојба. Факторите кои влијаат врз однесувањето на поединецот 
на работното место, се поврзуваат главно со работната средина, содржината на 
работата, карактерот на меѓусебните односи во процесот на работа и стилот на 
управување.

 Клучни зборови: комуникација, неформална комуникација, манифестирање 
на гласините, мотиви на гласините.

THE IMPACT OF RUMORS ON THE BEHAVIOR OF EMPLO-
YEES IN THE ORGANIZATION

Аbstract: This paper explores the process of communication in organizations, 
but the subject of our interest is that other side of communication or say informal com-
munication - the spread of rumors. Rumors occur as devised activities of leaking cer-
tain information in order to check the reaction of a particular person or group or crea-
ting an emotional state in the work of the employees in the organization. The rumors 
are based on unmet interests and the emotional state. Factors affecting the behavior 
of the individual at the workplace are related mainly to the working environment, the 
content of the work, the character of the mutual relations in the process of work and 
the style of management.

Keywords: communication, informal communication, manifestation of rumors, 
motives of the rumors

ВОВЕД
Во денешно време независно од брзиот технолошки развој и напредок 

на цивилизацијата, сепак организациите и нивните вработени не се имуни на 
гласините. Љубопитството кон гласините помеѓу луѓето е големо. Специфичноста 
на нивното распространување, ефектот од остварување на влијанието со нивна 
помош и можностите за нивното користење ѓи има како основа различните цели. 
Гласините се засновуваат на шпекулациите на вработените или на посакуваното 
мислење. Неточниот глас обично возникнува во момент кога вработените немаат 
доволно информации за темата која ги интересира. Кога постои недостаток на 
информации кои се предаваат преку формалните канали тогаш мрежата генерира 
гласини. Ваквите гласини имаат големо психолошко влијание врз вработените и 
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може да делуваат негативно врз нивното однесување.  
Ќе се задржиме на два аспекта од распространувањето на гласините и тоа: 

зошто се распространуваат и возникнуваат гласините и карактеристиките на 
гласините во организацијата.

 
ПОИМ И СУШТИНА НА КОМУНИКАЦИЈАТА

Комуникацијата може да се определи како предавање на информација 
од еден човек или група кон друг човек или група. За да може да се оствари 
одредена комуникација, потребно е да се има намера, порака што треба да се 
испрати (пренесе) помеѓу испраќачот и примачот. Испраќачот е познат како автор 
на комуникацијата или кодирач, а примателот е декодирачот на комуникацијата. 
Составните елементи на ваквиот процес се следните: испраќач, кодирање, порака, 
канал, декодирање, примател, шум и повратна информација. Постојат многу 
форми на комуникација во работата на вработените во организацијата: писмени 
или усни наредби, неформални раговори, електронски соопштенија, печатени 
извешати, дискусиите помеѓу раководителот и вработените и др. Комуникацијата 
како сложен процес се појавува на различни начини: преку писмен и усмен говор, 
преку невербални канали, преку слики и дијаграми. Вработени во организацијата 
во зависност од контекстот на комуницкацијата, комуницираат „тет а тет“ преку 
телефон, електронска пошта, јавни соопштенија, преку писма и извештаи. Сите 
вакви форми кои се јавуваат ја прават комуникацијата тешка тема за проучување. 

ПРОТОК НА КОМУНИКАЦИЈАТА ВО ОРГАНИЗАЦИИТЕ 
Комуникацискиот проток во организациите се класифицира на три начина: 

1. Надолна комуникација во однос на организациската хиерархија: која се состои 
од соопштенија испратени од претпоставените кон подредените вработени. 
Ваквите соопштенија од овој вид на комуникација се следните: а) инструкции или 
заповеди во однос на извршување на работата; б) информација за процедурите во 
организацијата и политиките; в) повратната врска кон подредените (потчинетите)  
за исполнување на работата и г) информација која ја помага координацијата 
на работните задачи (Katz, Kahn, 1996 in Riggio, 301). 2. Комуникација насочена 
нагоре: - претставува проток на информации од пониските кон повисоките нивоа 
во организацијата. Ова е случај кога раководството на организацијата има потреба 
од повратната врска за она што се случува во однос на исполнување на работните 
задачи и информации за одредени проблеми. 3. Хоризонталната комуникација 
се спроведува помеѓу лица од едно и исто ниво во организацијата и е важна во 
процесот на координирање на нивните активности насочени кон постигнување 
на одредена цел. 

Во протокот на комуникацијата помеѓу овие претходно кажани видови 
се јавуваат различни искривувања кои ја изместуваат ефективноста на 
комуникацијата со одредено променување на некои главни аспекти на 
соопштението. Најчесто се јавуваат три вида на искривувања: 1) филтрирање; 2) 
цензурирање и 3) преувеличување.

Доколку ја посматраме од надвор комуникацијата помеѓу двајца вработени 
во организацијата кон врските што постојат помеѓу групата (работна) и членовите 
на оделот или организацијата можеме да зборуваме за организациски мрежи 
или системи од комуникациски врски кој ги поврзуваат различните приматели 
и испраќачи. Од литературата се познати пет вид на комуникациски мрежи: 
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првите три се наречени централизирани мрежи (протокот на информацијата е 
централизиран, или насочен преку строго одредени членови) а другите две се 
нарекувани како децентрализирани мрежи (протокот на комуникацијата се 
јавува од секоја точка и нема потреба да се насочува преку одредени членови на 
групата).

Сето ова досега изложеното во текстот се однесува на т.н формалните 
комуникации во организацијата. Меѓутоа предмет на нашиот интерес е онаа 
другата страна на комуникацијата или т.е. неформалната комуникација – 
распространување на гласините.

ПОИМ, ВИДОВИ И СУШТИНА НА ГЛАСИНИТЕ (НЕФОРМАЛНАТА 
КОМУНИКАЦИЈА)

Под неформалната комуникација во процесот на управување пред сѐ се 
подразбира распространување на гласините во работата на организацијата. 
Гласини се јавуваат како осмислени активности на истекување на одредена 
информација со цел за проверка на реакцијата на одредена личност или група или 
создавање на емоционална состојба во работата на вработените во организацијата. 
Во основа на гласините лежат незадоволените интереси и емоционалната 
состојба. Иако повеќето од вработените одрекуваат било какво влијание на 
гласините врз нивното однесување, сепак, познато е од многу истражувања дека 
вработените (луѓето) учествуваат во нивното распространување без да водат 
грижа за протекот на таквите искривени „неформални“ комуникации.

 Постојат многубројни дефиниции за „гласините“ во специјализираната 
литература (Беззубцев, 2007). Во трудот ќе истакнеме две карактеристични 
дефиниции, како на пример: „ Гласините се специфично искажување (или дневна 
доза на злоба) предавана од човек на човек, пред сѐ усно, без да се имаат во 
предвид гаранциите на веродостојност“. Од оваа дефиниција се определуваат 
следните карактеристики на гласините: 1. Гласините се искажано мислење; 2. 
Ваквото мислење подлежи на верижно распространување; 3. Гласината престанува 
да опстојува како гласина во моментот на нејзина проверка или веродостојност 
(т.е. актуелността - искажаната дневна доза на злоба).  Или пак како „движечка 
форма на комуникација, преку која луѓето наоѓајќи се во одредена ситуација се 
обединуваат, откако создаваат разумна интерпретација на таквата ситуација и во 
таков случај ги користат сопствените интелектуални можности“. 

  Различни науки ги изучуваат гласините од различни позиции: - како 
канал за комуникација, - како компонент на неформалниот подсистем на секоја 
организација; - како форма на стихиско масовно однесување; - како појава на 
општественото мислење; како канал за формирање на општественото милење; - 
како производ на усното народно творештво, или јазик на колективното сознание. 

Гласините се карактеризираат на следниот начин (Беззубцев, 2007, 22ѐ37):
 » Во однос на нивното потекло: спонтани, фабрикувани и експолоататорски 

гласини;
 » Во однос на нивниот степен на опасност: добри, лоши и релативно 

безопасни гласини;
 » Во однос на нивната експресивна карактеристика: гласини – 

посакувања; гласини – плашила; и агресивни гласини;
 » Во однос на нивната информациска карактеристика: апсолутно неточни 

гласини; неточни гласови со елементи на кредибилитет; сигурни 
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гласини со елемнти на некредибилност; гласини приближно блиски до 
реалноста.

 » Во поглед на пространството го земаме критериумот: територијално 
(географско) пространство: - тесно локални (во рамките на оделение 
или оддел на организацијата); - корпоративни; - гласини во бизнис 
средината; - глобални; како и критериумот: социјално пространство.

 » Во однос на каракеристиката – време: - минато, сегашност, иднина; - 
бурни и латентни.

ОСНОВАТА НА ГЛАСИНИТЕ И УЛОГАТА НА ФАКТОРОТ - ЛИЧНОСТ
  Како што истакнавме во претходиот дел во основа на распространувањето 

на гласините се залегнати назадоволениот интерес кој според Беззубцев се 
разделува на две подгрупи и тоа: - важноста на определна тема (гласините) за 
аудиториумот (се разгледува степенот на поврзаноста на гласините со важните 
активности на човекот како на пример: неговиот живот, односите со блиските, 
здравјето, односите со околината, имотната состојба или сите т.н. биолошки 
и социјални потреби) и проверениот дефицит на надежната информација во 
врска со неа (како субјективна карактеристика е условена од недостатокот или 
противречноста од официјални соопштенија – „не ја зборуваат вистината“, „пак ги 
премолчуваат работите“ и др., како и - емоционална состојба (каде се разгледува 
потребата од безбедност, оптимизација на емоционалниот баланс и односот на 
емоциите и информацијата.

 Во однос на факторот личност, се поставува прашањето „Зошто во една и 
иста ситуација, различни луѓе манифестираат различна склоност кон учество во 
распространување на гласините?“. Авторот на ваквото спроведено истражување го 
наоѓа одговорот во различностите на индивидуите. Вакво истражување од аспект 
на комуникациите многу поодамна можеме да го сретнеме во истражувањата 
на холандскиот социјален психолог д-р Геерт Хофстеде во проучувањето на 
вредностите во различни организациски култури во над 50 организации во 
целиот свет. 

 Од гледна точка на специјалистите, мотивите да се распространуваат 
гласини се следните (Беззубцев, 2007, 45):

 » да се покажеме познавачи (дискусиите за одредени случувања може да 
покажат дека човек е во тек со нештата и има правилни размислувања);

 » да се почувствуваме ка „први откривачи на нештата“ (човекот кога 
зборува за нај- новите работи и сензационалните нешта се идентификува 
со сензационалността);

 » човекот има потреба да се почувствува „по-паметен“,
 » да изврши демонстрација на личниот статус;
 » да пронајде потврдување дека неговото мислење е правилно;
 » да ја потврди личната надмоќ;
 » да ја задоволи потребата да дадеме нешто на слушателот, да ја 

сподели радоста, или да искаже загриженост, да искаже разбирање на 
собеседникот и друго.

Ваквите мотивирачки фактори се сведуваат на две потреби и тоа. ѐ 
потребата од припадност кон групата (чувството на „ние“ „ние и вие“) и потребата 
од признание од општеството (статусни потреби).
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РАСПРОСТРАНУВАЊЕ НА ГЛАСИНИТЕ (НЕФОРМАЛНАТА КОМУНИКАЦИЈА) 
ВО ОРГАНИЗАЦИИТЕ

Факторите кои влијаат врз однесувањето на поединецот на работното 
место, се поврзуваат главно со работната средина, содржината на самата работа, 
карактерот на меѓусебните односи во процесот на работа и стилот на управување.

Суштинска потреба за остварување на добар стил на управување е 
способноста раководителот да комуницира со подредените. Тој треба да знае 
да ја мотивира нивната работа, откако ќе им ги промени размислувањата 
од состојбата „јас треба“ во состојбата на „јас сакам“. Тоа е гаранцијата дека 
вработениот е мотивиран да ги извршува наложените обврски и да ги осознава 
неговите одговорности при исполнување на организациските цели (Ефремовски, 
Василев, 2018) Од различни истражува се воочува дека нема човек кој не е имун на 
гласините кој се јавуваа од недобрата комуникација во организацијата во целина. 

Во однос на информацискиот проток во организацијата се јавуваат 
следните т.н. протоци: информации внатре во организацијата; информации 
за организацијата кој се распространуваат надвор од неа; информациски 
проток кој произлегува од организацијата; и информација која произлегува од 
организацијата кон надвор. 

Постојат повеќе основни видови на сижеа на гласините во организацијата: 
како главна карактеристика на гласините е во информациската актуелност. Овде 
веднаш се поставува прашањето „Што е тоа што е толку актуелно за вработените?“ 

На ова прашање и не мора премногу да се мисли на одговор, зошто е 
секојдневно поставувано прашање во работата на вработени во организациите: 

 » сменување на раководителите и намалувањето на персоналот (овој 
сегмент е особено изразен во премногу политизираните општества). 
Без разлика каков и да е поводот за смена на раководителот, или 
намалување на персоналот во организацијата и колку и да не е точна 
ваквата гласина, сепак се работи за гласина која е предвидлива – во таков 
случај вработените се наоѓаат во т.н. две етапна фаза, каде во првата 
фаза се врши мобилизирање и активирање на целокупниот персонал, 
кога ќе се разбере дека некој „треба да ја напушти организацијата“ – 
тогаш се зголемува лојалноста на вработениоте кон организацијата, се 
скратуваат паузите а во одредени случаеви се доаѓа и до зголемување 
на ефективнсота и ефикасноста во работењето. Меѓутоа сепак кај 
вработените се јавува чувство на напрегнатост и страв од отпуштањето 
од организацијата.

 » платата, исто така е актуелна тема за гласините. Платата претставува 
средство за задоволување на нашите потреби и нашето опстојување. 
Вработените точно знаат што значи на време исплатена плата, како и 
покажување на достоинство од страна на раководството кон личноста 
и неговиот вложен напор во работата. Гласините што се јавуваат по 
основ на овој фактор се надеж, разочарување, незадоволство и завист.

 » воведување на одредени промени во работата на организацијата. Секоја 
промена па макар и некаква мала рутина во однос на извршувањето на 
работната обврска побудува доза на страв, неспокојство, дискомфорт 
и тревога кај вработени. Воведување на било какви промени во 
организацијата без притоа да бидат добро објаснени од страна на 
раководството доведуваат до раширување на гласини кој се движат во 
распонот од нај лошото до нај доброто. 
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 » оценување на вработените. оценувањето претставува еден од 
најмоќните фактори на психолошкото влијание, и гласините за 
оценувањето претставуваат инструмент на управување. 

Од ова до сега искажаното доаѓаме до размислувањето дека во т.н. општиот 
проток на информации од ваквата неформална комуникација може да се определат 
неколку големи центри или извори на информација за гласините: - службата 
за книговодство и финансии; одделенија за човечки ресурси; синдикатите; и 
приемниот кабинет на раководното лице.

ЗАКЛУЧОК
Комуникацијата помеѓу вработените во било која организациија (и воопшто 

помеѓу луѓето) ја има централната улога во процесот на работата. Работната 
комуникација е од суштинско значење за координирање на активностите и е 
од фундаментално значење за организацијата. Индивидуалното достигнување 
во организациите и организациската ефективност се тесно поврзани со 
комуникациските способности на персоналот. Проблемите што се појавуваат во 
односите на раководството со вработените или каде неуспехот на комуникацијата 
е причина или фактор кој придонесува за тоа, потребно е да се анализира за да 
може точно да се утврди она што не било во ред и што треба да се стори за да се 
направи правилното.  Организациите како и нејзините вработено не се имуни на 
гласините. Животот и работата ни се исполнет со гласините, без разлика од каков 
вид се тие. Гласините имаат големо психолошко влијание врз работниот процес 
во организацијата без значење од каде произлегуваат тие – дали од вработените 
или раководството.

Суштинска потреба за остварување на добар стил на управување е 
способноста раководителот да комуницира со вработените. Тој треба да знае да ја 
мотивира нивната работа, откако ќе им ги промени размислувањата од состојбата 
„јас треба“ во состојбата на „јас сакам“. Тоа е гаранцијата дека вработениот е 
мотивиран да ги извршува наложените обврски и да ги осознава неговите 
одговорности при исполнување на организациските цели.
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ПРАВО НА ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ

Апстракт: Со законот за сопственост и други стварни права се регулира 
правото на сопственост во Република Македонија, каде е предвидено како 
главно стварно право, како и други ограничени стварни права и тоа: право на 
службеност, право на залог, право на реален товар и други стварни права ( право 
на долготраен закуп краткотраен закуп со непосредна спогодба на градежно 
земјиште и право на долгорочен закуп на земјоделско земјиште) .

Долготраен закуп во корист на домашни и странски физички и правни лица 
може да се заснова при што на градежното земјиште може да се заснова право 
на  долготраен закуп во корист на државни органи,јавни претпријатија и други 
субјекти основани од Собранието или владата на Република Македонија

Истотака, освен долготраен закуп на земјиште сопственост на Република 
Македонија може да се заснова и краткотрен закуп во корист на домашни и 
странски физички и правни лица и државни органи, јавни претпријатија и други 
субјекти основани од Владата или Собранието ,општините,општините во градот 
Скопје, согласно со одредбите на Законот за градежно земјиште. Во овој случај 
краткорајниот закуп може да трае до 5 години, со можност за продолжување на 
уште три години.

Слично е и кога станува збор за стварна службеност која може да се заснова и 
на градежно земјиште сопственост на Република Македонија од страна на лицето 
кое е носител на правото на градење на објект од јавен интерес утврден со закон.

Поаѓајќи од ова освен стварната службеност може да се заснова и реален 
товар и тоа на градежно земјиште сопственост на физички и правни лица. Согласно 
Законот за сопственост и други стварни права како и Законот за договорен залог, 
на земјиштето во сопственост на општините,општините во градот Скопје и градот 
Скопје може да се заснова судска, законска и договорна хипотека.

Клучни зборови: сопственост,  градежното земјиште, реален товар, 
долгорочен закуп
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ACQUIRING OWNERSHIP OVER REAL ESTATE
THE RIGHT TO LONG-TERM LEASE IN CONSTRUCTION 

LAND

Abstract: The Law on Ownership and Other Real Rights regulates the right of 
ownership in the Republic of Macedonia, where it is foreseen as the main property 
right and other real rights such as the right of servitudes, the right of pledge, the right 
to a real and substantive burden other assets (long-term lease, short-term lease agree-
ment with agricultural land).

Long-term rent for the benefit of natural and legal persons of the country on 
construction land can be established as a form of long-term lease in favor of state bo-
dies, public enterprises and other entities designated by the Assembly or Government 
of Macedonia.

In addition, besides the long-term lease of land owned by the Republic of Ma-
cedonia, short-term lease in favor of natural and foreign natural persons and legal 
entities and state authorities, public enterprises and other entities designated by the 
Government or Parliament, Municipalities in the City of Skopje in accordance with the 
provisions of the Law on Construction Land. In this case, the short-term lease can take 
up to 5 years, with the possibility of extension for another three years.

Similarly, when it comes to real servitudes which can be placed on land owned 
by the Republic of Macedonia, the person who holds the right to build objects that 
represent the public interest as defined by law.

Starting from this, besides the real servitude, can be found the real and property 
burden on construction land owned by natural and legal persons. Based on the Law 
on Property and Other Real Property Rights and the Law on Contractual Liabilities, the 
land owned by the Municipalities of Skopje and the City of Skopje can be based on 
judicial, legal and contractual mortgages.

Key words: Property, construction land, Long-term rent, real estate

1. ПРАВО НА ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ
Правото на сопственост преставува  облик на најсеопфатно поседување 

на стварта кое што на носителот му дава потполна инегрална власт на стварта1“ 
,додека другите стварни права преставуваат облици на владение и на носителот 
му даваат само делумно-парцијална власт над стварта.

Носител на правото на долготраен закуп е домашно и странско физичко или 
правно лице. На носителот правото на долготраен закуп преминува врз основа 
на правно дело или судска одлука.2 Правото на долготраен закуп може да трае 
најмалку пет, а најмногу  99 години. Носителот на правото на долготраен закуп е 
должен на сопственикот на градежното земјиште да му плаќа закупнина.

1 Р. Живковска, цитиран учебник, стр.20.
2 ЗЕЛС, Прирачник за полагање на испит за стекнување на овластување за спроведување на постапки за 
отуѓување и давање под закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија,стр 61.
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1.1. ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП СПОРЕД 
ЗАКОНОТ

Правото на долготраен закуп на градежното земјиште е право на туѓо 
градежно земјиште што го овластува неговиот носител на површината на тоа 
земјиште или под неа да изгради сопствен објект. Од една страна носителот на 
површината на самото земјиште има право да гради, а сопственикот земјиштето е 
должен  да го трпи самото градење.

Носителот на правото на долготраен закуп на градежното земјиште сега е 
сопственик на објектот изграден на тоа градежно земјиште. Со самото  засновано 
право на долготраен закуп има права но и обврски  на плодоуживател.3 Измена на 
содржината на правото на долготраен закуп може да се врши само во согласност 
со сопственикот на оптовареното градежно земјиште. Ако со измената на 
содржината на правото на долготраен закуп би се променил досегашниот начин на 
вршење на останатите стварни права на оптовареното градежно земјиште, тогаш 
тоа се прави во согласност на носителите на тие права. Правото на долготраен 
закуп на градежното земјиште не може да се оддели од градежното земјиште 
што го оптоварува. Секое лице кое ќе се стекне  со право на сопственост на 
оптовареното земјиште, стекнало земјиште оптоварено со право на долготраен 
закуп без разлика со која правна основа.

Правото на долготраен закуп во случајов на градежно земјиште може 
да се отуѓи и наследи, со закон или со договор на долготраен закуп. Освен 
претходно наведеното како и кај другите права правото на долготраен закуп 
може да се оптовари со службеност, заложно право и реални товари. Логично е 
да произлегува дека објектот кој е изграден врз основа на правото на долготраен 
закуп на градежно земјиште може да  се пренесува. Објектот изграден на 
градежното земјиште исто така може да се наследува и оптоварува заедно со 
правото на долготраен закуп.

Правото на долготраен закуп на градежно земјиште во сопственост на 
физички и правни лица се стекнува со  договор и со одлука на суд додека кај 
градежно земјиште сопственост на Република Македонија се стекнува со  договор 
и акт на државен орган согласно закон.

Договорот за давање на градежно земјиште на долготраен закуп се склучува 
во писмена форма. Може да постои ограничување со договорот  кај правото на 
долготраен закуп може на начин што е возможен, допуштен и не е спротивен 
на природата на тоа право. Кога  станува збор пак за  заедничка сопственост на 
градежно земјиште, право на долготреаен закуп може да се стекне, само ако за 
тоа се согласат сите сосопственици, односно заеднички сопственици. Договорот 
е склучен кога договорните странки се спогодиле за суштествените состојки на 
договорот а правото на долготраен закуп на градежно земјиште се запишува во 
јавна книга на недвижностите како посебно право.

Со одлука на суд може да се стекне правото на долготраен закуп на градежно 
земјиште Така сосопственоста со одлука на суд може да се стекне со постапка за 
делба на имотот и во оставинска постапка, кога судот може во таа постапка да 
заснова службеност..На стекнувањето право на долготраен закуп на градежно 
земјиште со одлука на суд се применуваат одредбите од Законот за сопственост 
и други стварни права.

Со правото на долготраен закуп на градежно земјиште истовремено се 

3 Проф. Д-р Родна Живковска, Стварно право, Скопје,2005, стр. 186.
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пренесува и правото на сопственост на објектот изграден на земјиштето врз 
основа на право на долготраен закуп. Правото на долготраен закуп на градежно 
земјиште се заштитува со Законот за сопственост и други стварни права.

1.2. ПРЕСТАНУВАЊЕ  НА ПРАВОТО НА ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ

Правото на долготраен закуп на градежно земјиште престанува со: 
 » пропаѓање на објектот; 
 » откажување од правото од страна на носителот на правото на 

долготраен закуп; 
 » со исполнување на условите за раскинување на договорот. 

Како и кај другите престанувања на правата, престанувањето на правото 
на долготраен закуп на градежно земјиште се запишува во јавната книга на 
недвижностите врз основа на писмената изјава дадена од договорните странки 
или по запишување на рокот. Самото запишување односно престану-вањето 
произведува правно дејство од денот на запишувањето во јавната книга на 
недвижностите. Во случаите кога правото на долготраен закуп на градежно 
земјиште престанува со пропаѓање на објектот,запишувањето на престанувањето 
во јавната книга на недвижности се врши врз основа на записник .Записникот 
за  пропаѓање на објектот е изготвен од страна на комисијата формирана од 
надлежната општина и изготвен геодетски елаборат. Во околности кога престанот 
е со откажување, соoдветно се применуваат одредбите од Законот за облигациони 
односи.

Правото на долготраен закуп на градежно земјиште на кое бил изграден 
објектот кој потоа е уништен до таа мера што не може да се употребува за целта 
за која бил наменет,е основа за раскинување на договорот. Притоа постои рок од 
три години од уништувањето да може да се изгради,  но доколку не биде повторно 
изграден барем во мера колку е неопходно да може да се употребува за целта 
која бил наменет се раскинува договорот. Рокот почнува да тече од првиот ден 
од годината што следи по годината кога објектот е уништен, но не тече додека 
постојат околностите под кои застанува да тече рокот за одржувачка. Со истекот на 
рокот договорот за долготраен закуп, она што со тоа право било правно одвоено 
со земјиштето, станува прирасток на градежното земјиште, односно сопственост 
за сопственикот на земјиштето.

По истекот на договорот за долготраен закуп објектите стануваат сопственост 
на сопственикот на земјиштето, освен ако поинаку не е определено со самиот 
договор. На односот меѓу сопственикот на градежното земјиште и лицето на кое 
му престанало правото се применуваат одредбите од Законот за сопственост и 
други стварни права, со кои се уредуваат односите по престанкот.

Заснованите  стварни права со кои било оптоварено правото на долготраен 
закуп на градежно земјиште престануваат со престанувањето на тоа право. 
Другите стварни права кои се во корист и на товар на правото на долготраен закуп 
на градежно земјиште заедно со објектот,остануваат како востановени стварни 
права во корист, односно на товар на градежното земјиште заедно со објектот.4

4 ЗЕЛС, Прирачник за полагање на испит за стекнување на овластување за спроведување на постапки за 
отуѓување и давање под закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија,стр 65.
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2. ПРАВО НА КРАТКОТРАЕН ЗАКУП
Според законската регулатива Засновањето на краткотрајниот закуп на 

територијата на Република Македонија може да биде во корист на домашни и 
странски правни лица.

Краткотрајниот закуп може да трае најмногу до пет години. Градежното 
неизградено земјиште може да се даде под краткотраен закуп заради поставување 
на времени објекти, согласно Законот за градење. Градежното изградено и 
градежното неизградено земјиште може да се даде под краткотраен закуп, заради 
организирање на градилиште, врз основа на проектот на подготвителни работи, 
пропишан согласно со Законот за градење.

Доколку градежното земјиште е предвидено со урбанистичка планска 
документација за плажи, може да се даде под краткотраен закуп. Времени објекти 
може да се поставуваат на начин утврдени со Законот за градење, Законот за 
локална самоуправа и Законот за градот Скопје.

Поставување на урбана опрема и времени објекти на градежното изградено 
и неизградено земјиште сопственост на Република Македонија ги вршат 
општините, општините во градот Скопје и градот Скопје.

Поставувањето на урбаната опрема се врши врз основа на програма  за 
поставување на урбана опрема .Оваа програма за поставување на урбана опрема 
иако поголем дел од населението не е информирано  е донесена од страна 
на општините, општините во градот Скопје и градот Скопје. Поставувањето 
на времени објекти се врши врз основа ан Програмата за поставување на 
времени објекти донесена од страна на општините, општините во градот Скопје. 
Програмата за да може да се реализира мора да  содржи графички и текстуален 
дел. За оваа програма дава согласност органот на државната управа, надлежен за 
вршење на работите кои се однесуваат на управувањето со градежното земјиште 
сопственост на Република Македонија.

3. ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ 
Теоретски гледано начинот на уредувањето на правото на трајно користење 

во Република Македонија можеме да го согледаме низ четири етапи. 
Првата етапа (1951-1954) започнува со донесувањето на основниот закон 

за управување со државните стопански здруженија од страна на работните 
колективи. Основата на правото на користење ја наоѓаме во уредбата за изградба 
на станбени згради на работниците и службениците.

Втората етапа ( 1954-1965) во развојот на правото на користење е поврзана 
со донесувањето на Законот за продажба на земјишта и згради. Со овој закон 
правото на користење можело да се додели на секој граѓанин на ФНРЈ. Притоа 
доделувањето се вршело и на општествената организација, како и на здружението 
на граѓани.

Третата етапа (1965-1967) е обележана со Измените и дополнувањата 
на Законот за промет со земјишта и згради од 1965.Во овој период кругот на 
носителите на трајно користење ги опфаќа општествено-правните лица.

Четвртата етапа го опфаќа периодот до 1991 година и е определена со 
измените на Законот за промет со земјишта и згради  1967.Оваа етапа завршува 
со тоа што државното земјиште е прогласено за државно. 5

Правото на трајно користење се дава за градежното земјиште сопственост 

5 Проф  д-р Родна Живкоска .Стварно право,Скопје, 2005 стр 79.
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за градежното земјиште сопственост на Република Македонија наменето за 
изградба на објекти за потребите на државните органи, јавните претпријатија 
и други субјекти основани од Владата на Република Македонија. Во оваа група 
не можеме да ги изоставиме општините, општините во градот Скопје и градот 
Скопје. Правото на трајно користење е без надоместок. Притоа правото на трајно 
користење не смее да се пренесува на трети лица a за правото на трајно користење 
Владата на Република Македонија донесува одлука.

Јавните претпријатија и други субјекти основани од Владата на Република 
Македонија или Собранието на Република Македонија можат да спроведуваат 
постапка на јавно приватно партнерство, по претходна согласност од Владата. 
Притоа Владата на Република Македонија општините, општините во градот Скопје 
и градот Скопје можат да спроведат постапка на концесија. Оваа постапка на 
јавно приватно партнерство се спроведува по претходна согласност од Владата 
на Република Македонија.

Градежното неизградено земјиште сопственост на Република Македонија 
кое со урбанистички план е планирано за гробишта, може да се даде на трајно 
користење на општините, општините во градот Скопје и градот Скопје без 
надомест заради изградба на гробишта. Согласно со законот за експропријација 
градежното неизградено земјиште во сопственост на физички и правни лица кое 
е планирано за гробишта може да се одземи во корист на општините, општините 
во градот Скопје и градот Скопје. Општините го сносат товарот за надоместокот 
на земјиштето.

3.1. СЛУЖБЕНОСТ, РЕАЛЕН ТОВАР И ХИПОТЕКА
На градежното земјиште сопственост на Република Македонија може да 

се заснова право на стварна службеност, од страна на  лицето кое е носител на 
правото на градење на објект од јавен интерес.6 

На градежно земјиште сопственост на физички и правни лица, сопственост 
на државата и сопственост на единиците на локалната  самоуправа можат да се 
засноваат стварни службености. Реалниот товар  има можност да се засновиува 
на градежно земјиште сопственост на физички и правни лица.7 На градежното 
земјиште во сопственост на физички и правни лица и во сопственост на општините, 
општините во градот Скопје и градот Скопје може да се заснова судска, законска 
и договорна хипотека  Ова засновување е регулирано со Законот за сопственост 
и други стварни права и  Законот за договорен залог.8

Хипотеката е уредена со Законот за сопственост и други стварни права, 
Законот за договорен залог како и со Законот за обезбедување на побарувањата. 
Правото на службеност и правото на реален товар е уредено со Законот за 
сопственост и други стварни права.

6 Чл. 43 –Закон за градежно земјиште.
7 Чл. 44-  Закон за градежно земјиште.
8 Чл. 45- Закон за градежно земјиште.
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3.2. НАЧИН И ПОСТАПКА НА ДАВАЊЕ НА ДОЛГОРОЧЕН И ПОСТАПКА 
НА ДАВАЊЕ НА ДОЛГОРОЧЕН И КРАТКОТРАЕН ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Постапките за отуѓување и давање под долготраен закуп на градежно 
земјиште сопственост на Република Македонија, во име на државата ги водат 
општините, општините во градот Скопје и градот Скопје. Општините ги водат 
самите постапки секоја на своето подрачје утврдено со закон освен  постапката 
за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија за 
потребите на дипломатско-конзуларните претставништва. 

Доколку е планирана изградба на технолошки индустриски развојни зони 
, постапката ја води ДТИРЗ (Дирекција на технолошки и индустриски развојни 
зони. Постапката се води согласно со одредбите на законот за индустриски и 
технолошки развојни зони. 

Се поставува прашањето во кои случаи Владата на Република Македонија 
дава согласност за закупот. Владата дава согласност по предлог на општините за 
отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија кое се 
отуѓува и дава, со планска документација на градби од прва и втора категорија.

4.6.5. ДАВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ПОД КРАТКОТРАЕН ЗАКУП СО 
НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА

Градежното земјиште сопственост на Република Македонија може да се 
даде под краткотраен закуп со непосредна спогодба. За да може да се даде со 
непосредна спогодба најпрво треба да биде  поднесено барање до надлежната 
општина.По барањето за давање под краткотраен закуп со непосредна спогодба 
градежно земјиште сопственост на Република Македонија одлучуваат општините 
во градот Скопје и градот Скопје. Одлучувањето на општините се врши во 
согласност со одредбите од Законот за општата управна постапка.

По донесеното решение градоначалникот склучува договор за давање под 
краткотраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија. 
Договорот особено треба да содржи: предмет на договорот, податоци за 
градежното земјиште, намена и податоци за објектот, рок и начин на плаќање 
на закупнината, висина на закупнината, обврски на закупецот за плаќање на 
нотарските трошоци и услови за раскинување на договорот.

ЗАКЛУЧОК 
 » Начинот на регулирање на правото на долготраен закуп е дециден 

како и другите форми за регулирање на правниот статус и начинот на 
стекнување на закупот на градежното земјиште, регулирано со Законот 
за приватизација и закуп на градежно земјиште во државна сопственост.

 » Примената на одредбите на правото на долготраен закуп, исклучиво 
се применуваат по завршувањето на постапката на приватизација на 
градежното земјиште во државна сопственост.

 » Коко основен критериум за поднесување барање на стекнување на 
право на долготраен закуп на градежно земјиште е самото корисничко 
право кое е стекнато врз градежното земјиште.

 » Право на долготраен закуп ја имаат корисникот на градежното 
земјиште.и самата држава ex officio, во предвидени услови во рок од 
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седум години сметано од денот кога влегува во сила самиот закон, кој 
до денденес уште не профункционира. 

 » Истотака,  градежното земјиште сопственост на Република Македонија 
може да се даде под краткотраен закуп, и со непосредна спогодба.

 » На градежно земјиште сопственост на физички и правни лица, 
сопственост на државата и сопственост на единиците на локалната  
самоуправа можат да се засноваат стварни службености.
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ДИПЛОМАТСКА КОМУНИКАЦИЈА

Апстракт: Целта на овој научен труд насловен како “Дипломатска 
комуникацја” е да ги разјасни начините на дипломатскиот процес на комуникација 
помеѓу меѓународните институции, организациите и државите. Комуникацијата 
и пренесувањето на информации на меѓународната сцена се прави по 
определени правила и прописи, како и преку определени форми на писмено 
или усно комуницирање. Во овој труд, пркажани се и анализирани формите 
на писмена комуникација кои најчесто се користат во склоп на дипоматските 
претставништва на државите во странска земја. Одржувањето на дипломатските 
односи на меѓународната сцена е од големо значење за државите со цел добро 
спроведување на надворешната меѓународна политика.

Клучни зборови: дипломатија, комуникација, меѓународни организации, 
дипломатски односи

DIPLOMATIC COMMUNICATION

Abstract: The aim of this scientific paper titled as “Diplomatic communication” is 
to explain the methods of diplomatic process of communication between internatio-
nal factors, organizations and states. Communication and transmission of information 
on the international stage is made by determinate rules and regulations, also by de-
terminate forms of written or oral communication. In this scientific paper are shown 
and analyzed the forms of written communication which mostly are used in the diplo-
matic representations of the states in foreign countries. Maintaining of the diplomatic 
relations on the international stage is from a great importance for the states for the 
purpose of good implementation of foreign international politics.

Keywords: diplomacy, communication, international organizations, diplomatic 
relations

ВОВЕД
Со помош на дипломатската комуникација се објаснува улогата на јавната 

дипломатија како инструмент што се користи од државните и недржавните 
актери за да се разбере културата, ставовите и однесувањето; за да се градат и 
одржуваат разни видови врски; да се влијае врз размислувањата и дејствата за да 
се унапредат одредени вредности и интереси. 1

ДИПЛОМАТСКА КОРЕСПОНДЕНЦИЈА
Дипломатската кореспонденција е збир на разменети писмени документи 

помеѓу државите со посредство на нивните дипломатски претставници. 
Подготовката на таа кореспонденција одговара на екстремно прецизните 
побарувања и има потреба од посебно внимание. Тежината на секој збор 
и на секоја реченица е екстремно внимателно измерена. Севкупноста од 
дипломатските документи како акти на дипломатијата се нарекува дипломатска 

1 Институт за комуникациски студии, “Јавни прашања и јавна дипломатија”
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кореспонденција. Таа претставува основна форма на дипломатската дејност за 
остварување на целите и задачите во надворешната политика.2

ПОМЕЃУ ДРЖАВИ
ДИПЛОМАТСКА НОТА

Тоа е форма на кореспонденција која е најмногу употребувана, како и за 
рутинските административни односи така и за главните политички прашања. 
Дипломатската нота е инструмент за дипломатска кореспонденција, или 
конститутивен елемент од некој меѓународен договор, кој предизвикува права и 
обврски според меѓународното право.

И во двата случаеви, формата е генерално иста. Дипломатската нота најчесто 
потекнува од дипломатско претставништво, од Министерство за надворешни 
работи на државата која ги дава акредитивите, или поретко, на технички Министер 
на кого му е дозволено да ги третира директно со дипломатските мисии некои 
прашања кои се од негова надлежност. 

Нотата служи за поднесување молба, барање право, искажување протест, 
поднесување предлог, давање согласност, отфрлување ставови, примање заемен 
документ, анулирање или суспендирање (проф. Јагода Митревска – стр.12).

Дипломатските ноти кои потекнуваат од Министерот за надворешни 
работи на државата која ги дава акредитивите се адресирани на дипломатските 
претставништва кадешто шефовите на мисии се акредитирани при акредитираната 
држава. Нотите немаат наслов и со едно име се наречени НОТИ, независно од 
нивната содржина. Нотата е напишана на хартија со назнака на левата страна. Таа 
е напишана на еден и единствен јазик, во безличен стил во трето лице еднина. 
Назнаката за досието се наоѓа на оригиналот на нотата, но единствено копиите 
за внатрешна употреба имаат иницијали на авторот. Нотата започнува со воведна 
форма за учтивост која е следната: “..... ги изразува своите комплименти на 
Амбасадата на.... и ја има честа да .... ”

Во следните точки и во последната точка (поздравување) реченицата е 
скратена “Одделот” и “Амбасадата”. Нотата е парафирана, а не потпишана. Парафот 
е ставен на крајот на последниот параграф, веднаш по последната реченица 
која е вака формулирана : “xxxxxx ја искористи оваа прилика за да ги обнови кон 
Амбасадата уверувањето на неговата висока почит.”

Местото и датумот се назначени на крајот на текстот, на левата страна. 
Печатот е ставен на последната страна, десно под парафот. Примачот секогаш 
фигурира на првата страна на нотата, долу и лево. За испраќањето, се користи 
бел плик на кој е назначена комплетната поштенска адреса на примачот. Нотите 
на дипломатските претставништва се нумерирани.

ПИСМО (ДИПЛОМАТСКО)
Во некои земји, официјалните писма се исто така наречени дипломатски 

писма. Како и нотата, писмото е или инструмент за дипломатска кореспонденција 
или еден конститутивен елемент од меѓународен договор, кој може, во краен 
случај, да предизвика и судски ефекти. Во двата случаеви, формата е во главно 
идентична.

Таа форма на кореспонденција има повеќе личен карактер отколку нотата. 
Генерално употребувани за да се потцрта интересот кој е даден на една работа, 
2 Проф. д-р Јагода Митревска, “Вовед во дипломатијата, дипломатскиот протокол и кореспонденција” стр.10
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тие се разменуваат помеѓу шефови на држави или на влади, министри или високи 
функционери. Рангот на испраќачот треба да биде еднаков или еквивалентен на 
рангот на примачот.

Писмото е напишано во прво лице еднина. Претставувањето и редакцијата 
ги следат нормалните правила на кореспонденција, но адресата е назначена на 
долниот дел од првата страна, лево.

Изразот Екселенција (единствено за странските кореспонденти) никогаш не 
се користи во повик или куртоазија.

Во обраќањето, го употребуваме прв пат, пред да преминеме на Вие. 
Запишувањето го содржи предлогот ВО ставен пред обраќањето. Писмото секогаш 
ги содржи местото, датумот и потписот. Името на авторот (доколку се разликува 
од неговата официјална функција) може да биде преземено со неговото име, 
под потписот. Писмото е испратено во еден единствен примерок, во бел плик, 
на којшто е напишана комплетната поштенска адреса на примачот. Тој исто така 
може да биде доставено преку специјален доставувач на пораки.

ПОТСЕТНИК (МЕМОРАНДУМ)
За разлика од дипломатската нота и писмото, оваа форма на кореспонденција 

е резервирана за прецизирана и лимитирана употреба. Меморандумот е начин на 
комуникација употребен од страна на Влада за да се изложат фактите или некоја 
правна ситуација. Таа содржи кратка изјава за состојбата на некое прашање и 
аргументирано образложение за официјалниот став на една држава, но никогаш 
не содржи формално барање. 

Овој документ е напишан во трето лице, на бела хартија, без наслов и не 
содржи никаква посебна формулација. Многу видливо го носи означувањето 
потсетник, доставен е на крајот или во текот на некоја средба и може да биде 
анексирано на една усна нота (исто така лично се врачува).

Овој документ не е ни потпишан ниту парафиран и на него нема ниту адреса, 
ни официјален печат. Најчесто е доставен лично на примачот во неутрален бел 
плик, кој исто така е без адреса.

NB: Во случај кога не е анексиран на усна нота, потсетникот е датиран, 
а датумот е напишан со рака во моментот кога документот е предаден на 
соговорникот.

Референцата на досието како и иницијалите на авторот фигурираат 
еднствено на копиите за внатрешна употреба, со наслов : “Предадено на ........ од 
страна на Г-дин X на Г-дин Y” (со наслов и функција).

Не треба да се прави забуна помеѓу потсетникот, инструмент за дипломатска 
кореспонденција, со меморандум за спогодба или на англиски memorandum of 
understanding (меморандум за разбирање), договор кој, без да предизвика правни 
задолженија обврзувачки за потписниците, ги регулира различните домени на 
соработката помеѓу државите.

ДРУГИ ДОКУМЕНТИ
АКРЕДИТИВНИ ПИСМА

Овој документ ги потврдува официјалните квалификации на шефот на мисија. 
Акредитивните писма се потпишани од шефот на државата кој дава акредитативи 
и се адресирани до шефот на дражавата кој ги добива акредитативите. Тие 
не подлежат на било каква призната форма на меѓународен план. Аспектот на 
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овие документи варира од една до друга земја, затоа што секоја земја што дава 
акредитивни писма е слободна за изборот на ознаката на своите писма. Низ 
времето сепак не се променети ниту формата ниту содржината. Акредитивните 
писма се лично доделени на нивниот висок примач од новиот шеф на мисија.

ПИСМА ЗА ПОТСЕТУВАЊЕ:
Тие ја изразуваат желбата на шефот на државата кој ги дава акредитивните 

писма со цел да стави крај на мисијата на неговиот амбасадор. Писмата за 
потсетување го имаат потписот на шефот на државата давател на акредитивите 
и тие се адресирани до шефот на државата кој е примател на акредитивите. Овој 
документ е напишан во ист стил како и акредитивните писма и ги има истите 
карактеристики.

Порано, амбасадорот кој излегувал од една држава лично ги врачувал 
неговите писма за потсетување на шефот на државата каде што е примен пред 
неговото заминување. Денес, во поголемиот број сучаеви, новиот шеф на мисија ги 
претставува своите писма за потсетување на неговиот претходник во исто време 
како и неговите акредитивни писма. Таа симултаност ја симболизира желбата на 
државата давател да го одржува без формален прекин своето присуство на ниво 
на Амбасадор во земјата примател.

ПИСМА ОД КАБИНЕТОТ
Станува збор за документ кој го потврдува официјалното именување на 

шеф на мисија кој не го има именувањето Амбасадор (вршител на должност). 
Содржината и стилот на писмата од кабинет се помалку формални отколку оние 
на акредитивните писма. Обично се потпишани од Министерот за надворешни 
работи на државата примател и се адресирани до Министерот за надворешни 
работи на државата примател.

Писмата од кабинетот не се поднесени во никаква форма призната на 
меѓународен план. Тие се доставени лично на неговиот примач од новиот вршител 
на должност.

ПИСМА НА КОМИСИЈАТА (ИЛИ ВОВЕДНИ ПИСМА/ ПИСМА ЗА 
ВОВЕДУВАЊЕ)

За информација, исто така треба да се споменат овие документи, кои се 
употребуваат помеѓу земји на Комонвелтот и кои го потврдуваат официјалниот 
квалитет на шефот на мисијата (висок комесар). Со оглед на фактот што овие земји 
го имаат истиот шеф на држава, комисиските писма се потпишани од шефот на 
Владата примател и се адресирани до шефот на Владата на државата испраќач.
ЦЕЛОСНИ ОВЛАСТУВАЊА

Високиот претставник на една држава повикан да потпише еден договор ќе 
биде овластен со целосни овластувања. Овој документ произлегува од шефот на 
државата кој испраќа и го потврдува правото на поседувачот да ја ангажира својата 
земја со своите изјави и својот потпис. Во овој случај се работи за еден мандат кој 
му дозволува да преговара или/и да заклучи еден меѓународен договор или/и да 
учествува на некоја конференција и во краен случај, да го потпише финалниот акт 
на таа конференција. 

Целосните овластувања не подлежат на никаква форма призната на 
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меѓународен план и нивната содржина одговара на правилата на државата што 
ги испраќа. Генерално, овој документ е потпишан од шефот на државата (во 
некои држави исто така е потпишан од шефот на Владата или Министерот за 
надворешни работи) и го посочува предметот на посредување, презимињата и 
имињата на шефот на делегацијата (ополномоштениот), одобрувањето дадено 
на шефот на делегацијата да ја ангажира државата испраќач со својот потпис 
(според примерите, без можност за ратификација). Доколку една земја одлучи да 
испрати повеќе ополномоштени лица во преговори или на некоја меѓународна 
конференција, ја има слободата да ги спомене сите во еден ист документ.

ПРАШАЊЕ ВО ВРСКА СО ЈАЗИКОТ
Според генерално правило, дипломатските ноти, писмата и потсетниците 

се напишани на јазикот на испраќачот. Во случај кога е познато дека јазикот на 
испраќачот нема да биде разбран од страна на примачот, кореспонденцијата 
е придружена од официјален превод. Во некои земји, се употребува и трет 
јазик (на пример англиски) за комуникациите помеѓу дипломатските мисии и 
Министерството за надворешни работи. Подобно е да се одговори на адресираната 
кореспонденција од страна на некој надворешен испраќач на јазикот на којшто 
таа е напишана. Во останатите случаеви, постои можност – во краен случај – да се 
додаде неофицијален превод на одговорот.

ПОМЕЃУ ДРЖАВА И МЕЃУНАРОДНА ОРГАНИЗАЦИЈА
Дипломатската кореспонденција помеѓу држава и некоја меѓународна 

организација се изразува преку дипломатска нота или писмо. Потсетникот скоро 
и да не се употребува воопшто.

Во спротивно, веќе неколку години наназад, нов тип на документ се појави 
во рамките на мултилатералните преговори: слободна нота (на англиски non 
paper). Станува збор за предлог кој формално не ја ангажира делегацијата, или 
лицето кој е автор на таа нота.

Кореспонденцијата е спроведена на еден од официјалните јазици на 
организацијата.

ЗАКЛУЧОК
Дипломатската комуникација се карактеризира со стилски и технички 

особености и услови. Тие се однесуваат како на надворешниот вид, оформувањето 
и пренесувањето на документот, така и на неговата содржина. Карактеристични 
белези  на дипломатската комуникација се (видот на хартијата, пликот со 
точно именување на примателот, образецот со грбот и името на испраќачката 
дипломатска институција, регистерскиот број, потписот, печатот, датумот, местото 
на распоредување на одделните тексстови на листот и други спецификации.

Институционализирањето на дипломатијата, како составен дел и реализатор 
на надворешната политика во меѓународните односи, остава длабок белег врз 
дипломатскиот јазичен стил, издигнува принципи и внесува во тој стил норми 
со постулативен карактер, коишто се јавуваат согласно волјата на субјектите во 
меѓународното договорно право.
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АСПЕКТИ НА УПРАВНАТА ПОСТАПКА ПРЕД 
УПРАВНИТЕ  ОРГАНИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
ВО ЗАКОНИТЕ ЗА ОПШТА УПРАВНА ПОСТАПКА  ОД 

2005 И 2015 ГОДИНА

Апстракт: Трудот ја обработува улогата, поставеноста и карактеристиките 
на управната  постапка што ја водат управните  органи во Република Македонија, 
споредбено во Законот за општа ушравна постапка од  2005 година и Законот за 
општа управна постапка од 2015 година со примена од 2016 година.

 Системот на административната процедура во Република Македонија 
е модернизиран со инкорпорирање на целосно нова правна рамка – новиот 
Закон за општа управна постапка. Законот влезе во сила на 27.07.2015 година, 
а почна да се применува од 27.07.2016 година. Законот претставува логично 
продолжување на основите принципи кои беа и основи на претходниот закон, 
но во исто време претсавува и прогресивни адимистративни алатки како ИТ 
комуникација, едношалтерски пристап, управни договори и ефективен систем 
на правни лекови. Се очекува дека новиот Закон ќе придонесе кон подобрување 
на транспарентноста на управната постапка, подобрување на довербата на 
граѓаните во јавната администрација, како и поттикнување на пракса-ориентирана 
административни услуги и професионална јавна администрација, како суштински 
услов за економски развој.

Клучни зборови: Управна постапка, жалба, управен спор, јавна 
администрација, правни лекови, управни органи.  

Abstract: The paper deals with the role, position and characteristics of the admi-
nistrative procedure conducted by the governing bodies in the Republic of Macedo-
nia, in comparison with the Law on General Administrative Procedure of 2005 and the 
Law on General Administrative Procedure of 2015, with the application of 2016.

The system of administrative procedure in the Republic of Macedonia has been 
modernized by incorporating a completely new legal framework - the new Law on Ge-
neral Administrative Procedure. The Law entered into force on 27.07.2015 and started 
to be applied on 27.07.2016. The law is a logical extension of the basic principles that 
were the basis of the previous law, but at the same time it represents progressive adi-
mistic tools such as IT communication, one-stop approach, administrative contracts 
and an effective system of remedies. It is expected that the new Law will contribute to 
improving the transparency of the administrative procedure, improving the confiden-
ce of citizens in the public administration, as well as encouraging practice-oriented ad-
ministrative services and professional public administration as an essential condition 
for economic development.

Keywords: Administrative procedure, appeal, administrative dispute, public ad-
ministration, legal remedies, administrative bodies
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ВОВЕД
Во Македонија, системот на управни постапки во моментов е уреден со 

Законот за општа управна постапка, и повеќе посебни закони кои регулираат 
одделни управни области. Овој закон кој е донесен во 2005 година., а изменет 
во 2008 2011 година, води потекло од една долга традиција што датира уште од 
австрискиот Закон за управна постапка од 1925 година., усвоен од Кралството 
Југославија во 1930 година. Истиот два пати е изменет во 1956 1986 година. Овој 
законодавен акт е почитуван од многу генерации кои го сметале како пример за 
добар закон, па оттука јасно е дека „стариот ЗОУП“ има свои добри страни докажани 
во минатото. Тој бил добра правна основа за „јавно управување преку закон“. Овој 
закон долго време обезбедувал правна сигурност кај процесите на донесување 
управни акти и поседувал доволен степен на правна заштита за граѓаните против 
управните акти. Меѓутоа, по повеќе од 50 години од донесувањето на првиот 
ЗОУП во социјалистичка Југославија, значително се променети сфаќањата за 
јавната администрација во една демократска држава, барањата за добра управна 
пракса што е ориентирана кон граѓаните, културата и техничките средства 
за комуникација помеѓу граѓаните и управните органи, како и законодавната 
методологија за изработување на добар закон. Како резултат на тоа ЗОУП станал 
несоодветен да одговори на новата сложена состојба на една современа држава. 
Тој ја одразува идејата на традиционалната бирократска управа, а не на управа на 
земја којашто треба да испорача големи и сложени јавни услуги. Европските начела 
за управно право, како и стандардите на управната пракса во земјите-членки на 
ЕУ, или не се одразени во сегашниот ЗОУП или се само делумно одразени. Овој 
закон не ги опфаќа сите современи видови на управни активности и оттука не 
обезбедува целосна правна заштита против сите видови на управни активности. 
Тој пропишува непотребно сложени, долги и скапи постапки. Сегашниот ЗОУП не 
ја обезбедува потребната општа правна рамка за е-администрација и пристап на 
единствена точка за контакт. Неговиот општ законодавен пристап го насочува 
вниманието на администрацијата повеќе кон формалности и постапки наместо 
кон резултатите од процесот на одлучување. Цел на законот за општа управна 
постапка е да се воспостави целосен и сихнронизиран систем на управна постапка 
со кој треба: да се подобри транспарентноста на управните постапки; да се зголеми 
довербата на граѓаните во јавната администрација; да се поттикне управна 
пракса ориентирана кон услугите и професионална јавна администрација како 
суштински услов за економскиот развој; да се поддржи ефективното и етичкото 
однесување на државните и јавните службеници во заштитата на јавниот интерес; 
да се подобри ефикасноста (економичноста) на донесувањето на управните акти 
во корист и на јавниот интереса и интересот на граѓаните; да се трасира патот 
и да се започне со примената на современи информатичко-комуникациски 
технологии за испораката на административните услуги (е-администрација); да 
усогласи македонската јавна администрација со стандардите на ЕУ.

Постапката по правните лекови во  управната постапка пред управните 
органи во Законот за општа управна постапка од 2005 година и Законот за општа 
управна постапка од 2015 година.

Постапката по правните лекови со Законот за општа управна постапка од 
2005 година е предвидена во три глави 14,15,и 16  со вкупно 35 членови. Против 
решението донесено во прв степен странката има право на жалба Јавниот 
обвинител, јавниот правобранител и други државни органи, кога со закон се 
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овластени, можат да изјават жалба против решение со кое е повреден закон во 
корист на поединци или на правно лице, а на штета на јавниот интерес. По жалба 
против првостепено решение на органите на државна управа, решава комисија 
за решавање во управна постапка во втор степен при Владата на Република 
Македонија. Жалбата се поднесува во рок од 15 дена од денот на приемот на 
решението, ако со закон поинаку не е определено. Рокот за жалба за секое лице и за 
секој орган на кои им се доставува решението, се смета од денот на доставувањето 
на решението.Повторување на постапката - постапката окончана со решение 
против кое нема редовно правно средство во управната постапка (конечно во 
управната постапка) ќе се повтори, ако:1) се дознае за нови факти, или се најде 
или се стекне можност да се употребат нови докази кои, сами или во врска со веќе 
изведените и употребените докази, би можеле да доведат до поинакво решение 
ако тие факти, односно докази биле изнесени или употребени во поранешната 
постапка;2) решението е донесено врз основа на лажна исправа или лажен исказ 
на сведок или вештак, или ако дошло како последица од некакво дело казниво 
според Кривичниот законик;3) решението се заснова врз пресуда донесена во 
кривична постапка, а таа пресуда е правосилно укината;4) решението е поволно 
за странката и е донесено врз основа на невистинити наводи на странката, со 
кои органот што ја водел постапката бил доведен во заблуда; 5) решението на 
органот што ја водел постапката се заснова врз некое претходно прашање, а 
надлежниот орган тоа прашање подоцна го решил поинаку во суштествените 
точки; 6) во донесувањето на решението учествувало службеното лице кое според 
законот морало да биде изземено;7) решението го донело службеното лице на 
надлежниот орган што не било овластено за негово донесување;8) колегијалниот 
орган што го донел решението не решавал во составот предвиден со важечките 
прописи или ако за решението не гласало пропишаното мнозинство;9) на лицето 
кое требало да учествува во својство на странка не му била дадена можност да 
учествува во постапката и 10) странката не ја застапувал застапникот по закон, 
а според законот требало да ја застапува. Повторување на управната постапка 
може да бара странката, а органот што го донел решението со кое постапката 
е окончана може да поведе повторување на постапката по службена должност. 
Барање за заштита на законитоста- против правосилно решение донесено во 
работа во која не може да се води управен спор, а судска заштита не е обезбедена 
ни надвор од управниот спор, јавниот обвинител на Република Македонија има 
право да поднесе барање за заштита на законитоста, ако смета дека со решението 
е повреден законот.  Барање за заштита на законитоста може да се поднесе во рок 
од еден месец од денот кога решението му е доставено на јавниот обвинител на 
Република Македонија, а ако не му е доставено, во рок од шест месеца од денот на 
доставувањето на странката.За барање за заштита на законитоста против решение 
што во управна постапка го донел орган на државната управа или правно и друго 
лице на кое со закон му е доверено да врши јавно овластување, решава органот 
определен со закон кој е надлежен за решавање по жалба против побиваното 
решение. 

Со Законот за општа управна постапка од 2015 година,  управниот акт треба 
да го наведе соодветниот правен лек, т.е. управниот или судскиот правен лек. 
Само ваква правилна изјава го оправдува релативно краткиот рок (на пр. еден 
месец) за поднесување правен лек. Во спротивно, управниот акт ќе продолжи 
да биде предмет на жалба подолг временски период (на пр. една година). Како 
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измена која што е донесена со овој закон е управен приговор  кој што се изјавува 
против реален акт или негово пропуштање, странката може да изјави управен 
приговор до јавниот орган кој го преземал или не го преземал реалниот акт, ако 
странката тврди дека нејзините права или правни интереси се повредени од 
тие дејствија или неизвршувањето на дејствијата. Ако корисник на јавна услуга 
од општ интерес смета дека давателот на услугите ги повредил неговите права 
или правни интереси, корисникот може да поднесе приговор до јавниот орган 
што издава дозволи, врши надзор или контрола над давателот на услугите си 
додека трае дејствието или неизвршувањето на одредено дејствие од давателот 
на услугите, освен ако за спорната работа постои непосреден правен лек според 
управното право против давателот на јавните услуги. Одредбите од овој закон за 
формата, содржината, рокот за изјавување и поднесувањето на жалба соодветно 
се применуваат за приговор. 

ЗАКЛУЧОК
 Од извршената анализа на одредбите на Законот за општа управна 

постапка донесен во 2005 година и новиот Закон за општа управна постапка  
донесен во  2015 година, може да се заклучи дека новиот ЗОУП дефинира 
многу поширок концепт за управно дејство од оној даден во сегашниот закон. 
Според ваквото широко сфаќање, новиот ЗОУП треба да се применува за четири 
видови на управни дејства. Управниот акт е најкарактеристичниот инструмент 
за извршувањето на традиционалните управни функции и единствениот кој се 
користи во ЗОУП. Според Амандман XXI од Уставот на Република Македонија 
законодавецот се овластува да го утврди правото на жалба или друга правна 
заштита против поединечни правни акти донесени во постапка во прв степен од 
управен орган, организација или друга институција што врши јавни овластувања. 
Управните правни лекови не се само инструмент во рацете на граѓаните со кои тие 
ги бранат своите права во однос на некој управен орган. Тие исто така се алатка 
за самоконтрола на управните органи бидејќи на надзорните управни органи им 
даваат можност да ги утврдат системските грешки и со тоа општо да ја подобрат 
управната пракса во однос на слични предмети.

ЛИТЕРАТУРА
1. Закон за општа управна постапка  (2005) 
2. Закон за  општа управна постапка (2015) 
3. Устав на РМ .
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343.97:343.9.02-022.326.5
Д-р. Башким Селмани

ПРЕДИЗВИК НА СОВРЕМЕНОТО ОПШТЕСТВО СО 
ОРГАНИЗИРАН КРИМИНАЛ И ПРЕДИЗВИЦИТЕ ЗА 

СПРЕЧУВАЊЕ НА РИЗИК

Едно општество е демократско онолку колку што се бори и  го казнува 
криминалот и криминалците.1

Апстракт: Времето низ кое поминуваме е исполнето со стресови и емоции 
од општа социјална несигурност, па затоа е разбирлива и дневната медиумска 
реторика дека секоја реченица и информации на вестите започнуваат и 
завршуваат со изразите  Организиран криминал, сериозен криминал, криминалци, 
разбојници, крадци, терор, насилство, терористички дејства, тероризам итн. Овој 
феномен, колку познат и секојдневен, е толку непознат за човекот. Затоа, како 
појдовна точка, имаме намера да го претставиме овој неопходен третман.

Клучни зборови: криминал, криминалитет, организиран криминал, 
превенција, предизвици, криминални тенденции, криминален феномен, 
криминална етиологија, последици и врски на корупцијата со криминалитет.

FACING OF CONTEMPORARY SOCIETY
WITH ORGANIZED CRIME AND

CHALLENGES TO PREVENTION OF RISKINESS

A society is democratic so far as it fights and punishes crime and criminals2

Abstract: The time we are going through is fulfilled with different stresses and 
emotions of general social insecurity, therefore it is understandable the daily media 
rhetoric that every sentence and news information to start and end with expression 
Organized crime, serious crime, criminal, thief, terror, violence, terrorist acts , terrorism 
etc. This phenomenon, so familiar and common in obedience, is so unknown to man. 
Hence, as a starting point we have intended to present this necessary treatment

Key words: Crime, criminality, organized crime, prevention, challenges, criminal 
tendencies, criminal phenomena, criminal etiology, consequences and links of 
corruption with criminality.

1. ПОИМОТ “ОРГАНИЗИРАН КРИМИНАЛ„
Поимот организиран криминал прв пат бил употребен во 1896 година, во 

годишниот извештај на Здружението за спречување на криминалот, во Њујорк. 
Организиран криминал подразбира надворешни легитимни активности на 

добро организирани членови, дисциплинирана и ангажирана унија за поддршка 
на нелегални услуги и трговија, вклучувајќи ги и коцкањето, наркотиците, 
заканите на работното место и други криминални активности на членовите на 
1 Д-р Башким Селмани   Криминологија и пенологија стр. 15-16, Колеџ “ФАМА” - Приштина, 20138
2 Bashkim Selmani PhD, Criminology and Penalogy, page 15-16, College ,,FAMA”-Prishtina,2013
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овие групации. Општо земено, организираниот криминал од истражувачите се 
третира како сложена, професионална и вознемирувачка појава низ целиот свет, 
доминирајќи долго време за разликите во неговиот концепт и дефиниција. 3 

2. ДЕФИНИЦИЈА НА ОРГАНИЗИРАН КРИМИНАЛ
Во криминолошката, судската и казнената литература не е направена 

една прецизна и јасна дефиниција на поимот организиран криминал,  поради 
тешкотиите што се јавуваат како во теорија така и во праксата, во однос на овој 
девијантен и антисоцијален феномен. Во продолжение ќе претставиме некои 
дефиниции кои ги користи Криминологијата за организираниот криминал, со 
некои дефиниции како што следува:

Организиран криминал е4 ,,Организирана криминална група се смета за 
структурирана група составена од две или повеќе лица, кои имаат намера да 
дејствуваат во одреден временски период и вршат кривични дела за кои, според 
законот, се предвидува со минимална затворска казна со време траење од четири 
години или дури и со потешка казна”. 5 Организиран криминал значи тешко 
кривично дело извршено од страна на структурирана група за директна или 
индиректна имотна или финансиска придобивка. 6 Организиран криминал значи 
вршење на сериозно кривично дело од страна на организирана група заради 
финансиска добивка или која било друга директна или индиректна материјална 
корист. Тешко криминално дело значи однесување кое претставува казниво 
прекршување со максимална казна на лишување од слобода од најмалку четири 
години 7.  

Без оглед на различните дефиниции, општо прифатено е дека организираниот 
криминал има некои суштински карактеристики, и така ја попречува и точната 
теоретска научна дефиниција на овој девијантен феномен во современото 
општество.

3. ШТО Е ОРГАНИЗИРАН КРИМИНАЛ?
 Организираниот криминал е кривично дело сторено од повеќе од едно лице, 

со долг временски период или неопределен период, кој користи професионална 
инфраструктура или законска инфраструктура која личи на бизнис или употребата 
на средства за присила или закана од политичко или економски влијание. 
Организираниот криминал е вид на нелегална активност која се спроведува од 
група на организациска структура слична со асоцијации или обични наши легални 
3 Други автори наведуваат дека: Иако не постои унифицирана дефиниција за организираниот криминал, 
криминалните групи во Европа и пошироко се обидуваат да ги координираат активностите и да ги поделат 
областите на делување меѓу нив. Организираниот криминал гледа нови достигнувања во видовите на 
криминални активности и начините на нивна реализација, откако ќе се разликува криминалот во Европа 
според елементот на нејзината интернационализација. Според експертите на DEA Drug Enforcement Agency, 
организираниот криминал се дефинира како нелегална активност со која се занимаваат криминалните групи, 
чија примарна активност влегува во кршење на кривичните закони во тек на период со профитабилен цел”. 
Исто така, и мислењата и наодите на други автори даваат посебен придонес во дефинирањето на концептот 
и дефиницијата на криминалната организација.
4 Европската Унија го дефинира организираниот криминал на овој начин: “Организирана криминална група 
се смета структурирана група составена од две или повеќе лица кои имаат намера да дејствуваат за одреден 
временски период и кои, врши кривични дела за кои, според законот, се изрекува минимална казна затвор 
до четири години или потешка казна.
5 Д-р Василица Хиси, Вовед во криминологија и пенологија “стр.52. Тирана, 2000.
6 Израз Организиран криминал признава почеста употреба во секојдневниот речник, не само на специјалисти 
на правдата, на криминолози и креатори на политиката, туку и редовите на медиумите и пошироката јавност.
7 Изразот тежок криминал значи кривично дело казниво со казна затвор од најмалку четири години, како 
што предвидуваат некои кривични закони на балканските држави.
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здруженија што како основна цел има постигнување најголема профитабилност  
пари и друг неподвижен имот.8 Со поимот криминалност, се подразбира 
целокупното извршување на сите злосторства извршени во одредено време, 
простор и период. Криминалитетот е масовен феномен и сам по себе ги вклучува 
сите форми на злосторства извршени во една земја. Додека терминот “криминал” 
значи индивидуален чин на човековото однесување, преку кој кривичниот 
законик е повреден или прекршен, а оваа повреда обично резултира со казна. 

Затоа, како во професионалната политичка литература, така и на 
криминалната и кривичната правда во светот, до денес не постои соодветна 
единствена дефиниција на организираниот криминал, кој теоретски би бил 
прифатен од сите.9 Во оваа смисла, таа се состои од целината на таквите 
инкриминирачки дејства што се вршат во одредени временски и просторни 
сфери. Затоа, студиите за криминалитет, без сомнение, се тесно поврзани со 
проучувањето на деликвентната личност, како во процесот на нејзино формирање 
во деликвентна личност  така и во времето на  сторувањето на инкриминирачкиот 
чин.

4. ФАКТОРИ КОИ ПРОМОВИРААТ ОРГАНИЗИРАН КРИМИНАЛ
Според наодите и научните истражувања за причините и факторите кои 

го промовираат организираниот криминал, се истакнуваат неколку клучни 
фактори: Факторите кои го промовираат организираниот криминал се фактори од 
политички, социјален и економски карактер. Овие фактори и различни околности 
влијаеја на појавата на раните форми на организирани незаконски активности, 
како и тековната еволуција и софистицираност до ден денес. 

Причините зошто органите за спроведување на законот не успеваат во 
уништувањето на организираниот криминал се поврзани со слабата соработка 
и недостатокот на координација помеѓу различните агенции за спроведување на 
законот, недоволната консолидација на институциите кои често се предмет на 
политичко чистење на експерти секогаш кога владите се менуваат,  проблемите 
на професионално ниво, финансиски проблеми изразени во ниските плати и 
лошата логистика, недостатокот на волја, како и корупцијата или компромисот 
на некои службеници најмногу  се спомнуваат државната, граничната и судската 
полиција, која е во двојна зависност: административна од страна на полицијата и 
процедурална од обвинителството.10 

5. ОРГАНИЗИРАНИОТ КРИМИНАЛ Е НЕЗАКОНСКА ПРИДОБИВКА
Тоа е незаконска придобивка според јасен план за организиран криминал. 

Затоа, организациите на организиран криминал, бидејќи се претвораат во 
моќни економски и политички незаконски центри, претставуваат голема 
закана и голем проблем во функционирањето на демократските држави. Преку 
транснационални активности. Организираните криминални групи станаа главни 
играчи во илегалните индустрии, како што се производство на дрога и трговија 
со луѓе, кои имаат глобален дострел и понекогаш имаат најголем профит. 
8 Д-р Башким Селмани, “Криминологија-пенологија” стр 23-29. Колеџ “ФАМА” - Приштина, 2013 година.
9 Авторите кои започнале од овие социолошки елементи, најмногу ја критикуваат правната дефиниција на 
криминалитетот како несоодветна и неодредена. Тие се противат во тоа поради фактот што тоа се потпира 
исклучиво на законските норми и не ги зема предвид другите норми кои, од аспект на однесувањето, често 
имаат поголемо значење.
10 За повеќе видете:Lemieux, V (2003) ,,Criminal Networks”, Royal Canadian Mounted Police, пристап 19/11/2014 
http://cpc.phippsinc.com/cpclib/pdf/56312e.pdf
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Појавата и развојот на организираниот криминал во земјата е промовирана и 
фаворизирана од фактори од општествен, политички и економски карактер. Од 
друга страна, степенот на ширење и развој на овој вид на криминал е одреден од 
нивото на институционална и социјална реакција на тоа. Според анкетираните 
експерти, различни фактори влијаеле на појавата на раните форми на незаконски 
активности, криминалните организации, нивниот развој и софистицираност до 
денес.

6. ТОА Е ЗАКАНА  ОД ПОЛИТИЧКИ И ЕКОНОМСКИ АСПЕКТ  ЗА 
ДЕМОКРАТИЈАТА

Организираниот криминал, колку што претставува политичка и економска 
закана за развиените демократии во западните земји, исто така е сериозен проблем 
за земјите кои работат на развој во текот на демократскиот период на транзиција. 
Реципрочните економски врски меѓу различните земји и слободното движење на 
луѓе го зголемија ризикот од оваа закана.11  Големите и брзите промени во сферата 
на информатичката технологија на многу современи држави и примената на оваа 
технологија за автоматизација на работните процеси во сите сфери на економскиот 
и општествениот живот претставуваат реален феномен на денешницата. Во овој 
контекст, развојот на електротехничко и перманентно совршенство на работењето 
на компјутерска опрема во разни области на активности на физички и правни лица, 
почнувајќи од производство, промет на стоки и услуги до национална заштита и 
безбедност во најширока смисла, резултираа од категоријата неодговорни групи 
и луѓе кои, со незаконско однесување користејќи го компјутерот и неговите 
компоненти, носат незаконски бенефиции за себеси или за другите и во исто 
време со нивните дејства им предизвикаат материјална штета на физичките лица, 
институциите и општеството воопшто.

7. ТОА Е ЗАКАНА ОД АСПЕКТ НА МЕЃУНАРОДНИОТ ТЕРОРИЗАМ И 
ТРГОВИЈА НА НАРКОТИЦИТИ

Меѓународната трговија со тероризам и наркотици се две закани кои се 
поврзани една со друга и сериозно го загрозуваат сериозно целото човештво и 
вредностите на демократијата. И двете станаа дел од една друга, а заканата што 
ја создадоа во овие случувања, доби уште поголема јасност по завршувањето 
на Студената војна. Трговијата со наркотици обезбедува неопходни средства за 
купување на оружје на терористички организации и се рангира меѓу елементите 
што се користат во операциите за пречистување на валкани пари. Со време е 
докажано дека, како што на терористите им се потребни пари, така и на трговците 
на мало им се потребни терористички организации. Трговијата со оружје, на 
наркоманите со меѓународен тероризам веќе е докажано, дека е во заеднички 
интерес. Организираниот криминал, познат како Млади криминалци, е синџир 
на големи мафијашки криминалци, трговија со наркотици - тероризам, во 
форма на еден пример со кој досега не се сретнал. Со крајот на Студената војна, 
регионалните несогласувања не завршија, напротив, тие се зголемија. Конечно, 

11 Се повеќе и повеќе, велам во концизна форма, се истакнува дека најсигурниот показател за високата 
стапка на заробување на државата од страна на организираниот криминал се случува во оние земји каде што 
извршната, а особено законодавната власт ги донесува одлуките, наредбите и законите кои го опслужуваат 
збогатувањето на организациите кривични дела, кои се генерално и во различни форми иницирани и 
спонзорирани од овие организации. Оваа историја во Албанија започна од 90-тите и натаму. Односот и 
интензитетот на овие акции меѓу нас и земјите во регионот е многу вознемирувачки.
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како заклучок, резултира дека проучувањето на криминалитетот во неговата 
квалитативна и квантитативна целина е ставено на магичниот триаголник на 
правно-социолошко-криминолошката мисла. Во рамките на оваа е и политиката 
на спречување на борбата против криминалитетот, како и целокупната 
општествена акција и реакција во елиминирањето на причините и последиците 
од криминалната активност, дури и до степен до кој во општествената заедница 
може да се тврди дека криминалот не е  искоренета, но е доведен на ефикасно и 
контролирано ниво во однос на продуктивноста. Од претходните разгледувања 
може да се издвојат одредени поими кои се не надминати речиси  од било каков 
вид на борба против криминалитетот. Овие се; инкриминацијата, кривичните 
дела, санкција или законските казни. Овде ќе ги разгледаме општите значења на 
овие поими.

ЗАКЛУЧОК 
Во општа смисла, инкриминацијата подразбира обвинение за кривично 

дело или за друга  вина. Криминализацијата во кривичното право е дефинирање 
на опасни општествени дела во законот кои се казнуваат како кривични дела. Е 
прашање на казнена политиката  на државата  тоа  да кои  опасни општествени дела 
ќе бидат предмет на инкриминација. Со оглед на тоа дека општествено опасните 
дела во реалноста претставуваат различни конкретни особини во поглед на 
начинот на изведување, последиците и сл. дури и во случај на инкриминација, 
нивното генерализирање се спроведува така што соодветното кривично дело 
предвидено со закон претставува апстракција која во случај на пријавување или 
обвинување односно изрекување на пресудата се сумираат конкретните случаи. 
Во случај на инкриминација се утврдува и кривичната санкција која ќе им се 
изрече на сторителите, до степен на кој според оценувањето  на законодавецот 
одговара на целта на казнувањето. Криминалитетот е општествена појава  која на 
различен  начин ги манифестира негативните дејствија и на општествана смисла 
остава штетни последици. Ваквите негативни дејствија се манифестираат пред 
се  против добрата и материјалните вредности, покрај материјалните добра, како 
предмет на напад  на криминалните активности, исто така, се  и општествените 
вредности во однос на моралните значења во дадена општествена средина. 
Организираниот криминал денес претставува најголема закана за човечката 
цивилизација, ги поткопува и ги крши основните човекови права и слободи, 
како и претставува како иманентна закана за функционирањето и развојот 
на политичкиот и општествениот систем, а со тоа создава и го зголемува 
несигурноста на поединецот и на општеството и тоа генерално и истовремено 
го загрозува националната безбедност.12 Криминалитетот е општествен феномен 
кој во различни начини манифестира негативни дејствија и во општествена 
смисла остава штетни последици. Ваквото негативно дејство се манифестира на 
прво место против материјалните добра и вредности, покрај овие материјални 
добра, како предмет на напад на криминална активност, исто така се социјалните 
вредности од аспект на моралното значење во дадена социјална,  државна и 
меѓународна средина.

12 Автор К.N. го дефинира овој феномен на следниов начин: “Организиран меѓународен криминал значи 
организирани криминални групи кои дејствуваат во една држава, а нивните активности, доколку е потребно, 
може да се прошират и на соседните земји”.
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355.45:343.9.02
Д-р. Мевледин Мустафи

УЛОГАТА НА БЕЗБЕДНОСТА, ОРГАНИЗИРАНИОТ 
КРИМИНАЛ И ПРЕДИЗВИЦИTE

Апстракт: Безбедноста е уставна категорија во правната држава, која ги 
обврзува државните органи и институции да ја исполнат оваа обврска за граѓаните, 
за кои безбедноста е основно неотуѓиво право. Организираниот криминал 
оваа прашање  ја става во прашање. Анализирано од аспект на безбедноста 
и криминалистичкиот аспект, организираниот криминал има тенденција да ја 
одржува постоечката состојба, каде што го спречува или не овозможува развојот 
на одредена државна економија, особено во земјите или државите каде што не 
функционира правната држава.

Клучни зборови:  безбедноста, уставна категорија, државен закон, органите, 
државни институции за граѓаните, основна безбедност, неотуѓива безбедност, 
организиран криминал, обврски, сè поголемо зголемување, опасност итн.

ROLE OF SECURITY, ORGANIZED CRIME AND CHALLEN-
GES

Abstract: Security is a constitutional category in the judicial state, which obliges 
the state organs and institutions to fulfill this obligation towards citizens, for whom 
security is a fundamental and compulsory right. Organized crime this obligation puts 
into question. Analyzed from a security and criminal point of view, organized crime 
tends and acts to preserve the existing condition, which prevents the development of a 
particular state economy, especially in countries where the rule of law does not function.

Key words: Security, constitutional category, legal state, organs, state institutions, 
citizens, security fundamental right, compulsory security, organized crime, liability, 
growing, more and more, dangerousness etc.

 1. УЛОГАТА НА БЕЗБЕДНОСТА И КРИМИНАЛОТ
Организираниот криминал денес претставува најголема закана за 

човековата цивилизација, ги урива и ги повредува основните права и човековите 
слободи и се претставува како непосредна закана за функционирањето и 
развојот на политичкиот систем на општеството, со што се создава и ја зголемува 
несигурноста на поединецот и на општеството генерално и загрозување на 
националната безбедност.   Исто така, нашата земја и регионот се изложени на 
нови предизвици и ризици како што се тероризмот, зголемувањето на бројот на 
оружје за масовно уништување, илегалната миграција, организираниот криминал, 
дрогата и трговијата со луѓе, како и постоењето на некои замрзнати конфликти 
кои можат да станат активни меѓу националностите или самите балкански држави.

2. ПРЕДИЗВИЦИ ЗА БЕЗБЕДНОСТА ВО РЕГИОНОТ
Предизвиците за безбедноста во регионот се од различна природа, и не 

само од воена, па затоа нивното справување бара колективни придонеси и од 
регионалните држави така и од меѓународната заедница, во соработка со воените 
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и цивилните актери, на посебен начин за да се отстрани или да се избегнува од 
старите балкански конфликти. Затоа, безбедноста и одбраната се во фокусот на 
вниманието на државата кон нејзините граѓани во регионот. 

3. РАЗМЕНА НА ИНТЕЛИГЕНЦИЈАТА  И МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА 
Бидејќи интелигенцијата треба да се адресира се повеќе и повеќе на 

глобалните и транснационалните прашања, па затоа ова доведе до проширување 
на односите меѓу службите на интелигенцијата на  различните земји. 
Интелигенцијата се разменува билатерално и мултилатерално.  Стратешките 
димензии на безбедносната средина се од особена важност и се карактеризираат 
во секоја земја од нашиот регион, во зависност од околностите. 

4. БИЛАТЕРАЛНА, МУЛТИЛАТЕРАЛНА СОРАБОТКА И ОДГОВОРНОСТ СО 
ЈАВНА ПРИФАТЛИВОСТ

Билатералната соработка вообичаено вклучува размена на интелигентни 
информации и на анализи за прашања од заеднички интерес. Таквата соработка 
функционира на концептот на компензација.   Мултилатералната соработка 
се одвива како одговор на следните предизвици: Воспоставување сили за 
одржување мировни коалиции и воени операции кои бараат широка поддршка 
на интелигенцијата од воените времиња; 

Тие треба да обезбедат дека законот јасно и недвосмислено ги дефинира 
улогите и одговорностите на интелигентните служби и дека тие се целосно 
одговорни за избраната влада и парламентот и работат во рамките на државната 
законска рамка. Што се однесува до интелигентните служби и одговорните 
извршни агенции, тие можат да ја зголемат нивната одговорност и јавната 
прифатливост на два различни начини. 

5.  МЕЃУНАРОДНИ ИНИЦИЈАТИВИ ПРОТИВ ОРГАНИЗИРАНИОТ КРИМИНАЛ
Организираниот криминал е меѓународен феномен, па и решението за 

борба против него мора да биде меѓународно, вклучително и меѓусебна помош 
меѓу земјите и усогласување на законите за полесно и побрзо откривање на 
сомнителни операции, спроведување на законот, казнување и запленување или 
одземање на средства од нелегално потекло депонирани низ целиот свет.   

6. МРЕЖАТА НА МЕЃУНАРОДНАТА ЗАЕДНИЦА И ОДГОВОРНОСТА ЗА 
ПОСТАВУВАЊЕ НА МИНИМАЛНИ СТАНДАРДИ.

Секако, како и во земјите со многу строги закони или дури и оние каде 
ваквите мерки се речиси непризнаени, овој договор има за цел да ја прошири 
идејата дека првиот чекор во борбата против перењето пари е интегритетот на 
банките и активноста на огромните власти, што треба да биде повнимателно 
во спречувањето на можноста за соработка на финансиските институции со 
криминалните организации да им помогнат на овие лица во постигнувањето на 
целите на перење пари.  

Со цел да се направат Конвенциските норми што е можно поефективни, 
посебно внимание и третирање на аспектот на замрзнување, одземање и 
конфискација на нелегални средства, е дадено на надворешната држава, во која 
се наоѓаа таквите средства, можноста  да бараат примена на мерки за привремено 
одземање, како и трајна конфискација. Така наречените закони за конфискација 



279 | страна 

9-TA МЕЃУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА - 2018

О
БЛ

АС
Т:

 П
РА

ВО
 И

 П
О

Л
И

ТИ
КО

Л
О

ГИ
ЈА

на вредноста овозможуваат одземање и конфискација на средствата и другите 
приноси од правно потекло за еквивалентен противвредност  на оние кои се со 
нелегално потекло.

7.  РАЗМЕНА НА ИНФОРМАЦИИ НА РАЗЛИЧНИ НИВОА ВРЗ ОСНОВА НА 
БИЛАТЕРАЛНИ ИЛИ МУЛТИЛАТЕРАЛНИ ДОГОВОРИ

По развојот на политичката ситуација во Авганистан и имајќи во предвид 
потребата да се овозможи на земјата да се започне процесот на економскиот 
развој, а исто така имајќи ја поддршката од меѓународната заедница. Советот 
за безбедност ја усвои на 20 декември 2002 година, Резолуцијата nr. 1452, за 
да се овозможи, според одредени специфични процедури, елиминирање на 
некои замрзнати средства. Резолуцијата предвидува дека  во случај кога се 
потребни одредени финансиски средства за да се справат со основните трошоци, 
неопходно е да се информираат за потребата од овој фонд  Комитетот за санкции 
против талибанците кој треба да  изрази негативно мислење во рок од два дена. 
Вонредните трошоци треба да бидат изречно одобрени од Комитетот. Други 
важни резолуции се и: Првиот чекор за усогласување на европското кривично 
право кои се однесуваат на организираниот криминал беше спроведено во 
1957 година, кога во Париз, е усвои Европската Конвенција за екстрадиција, 
која ја прошири примената на оваа институција  до  фискален криминал и 
дисциплинираше и меѓусебното извршување меѓу државите на мерките за 
заштита што ги ограничуваа личните слободи.

Со Европската конвенција за правна помош во кривичната материја, усвоена 
во Стразбур во 1959 година, е санкциониран општиот принцип според која секоја 
земја -членка на Советот на Европа треба заеднички да ја обезбеди најшироката 
можна правна соработка во сите дејства преземени против злосторствата , со 
што се презентира меѓународната правна панорама на таканаречениот рогатор 
кој има за цел да ги извршува актите на казнување и пренесување на докази за 
криминал, датотеки или документи. Потоа, Европската конвенција за меѓународна 
валидност на казните поврзани со Аја во 1970 година, отворено се разговараше 
за аргументот за извршување на конфискација  во една странска територија 
на сума пари или специфичен објект, секогаш во согласност со принципот на 
реципроцитет.

8. ШЕНГЕНСКИОТ ДОГОВОРОТ ПРОТИВ ОРГАНИЗИРАНИОТ КРИМИНАЛ
Вреди да се спомене и Шенгенскиот договор, кој беше изготвен во 1985 

година, но извршна дури по 1990 година, во врска со слободното движење 
на граѓаните и на стоките. Овој договор не предвидува конкретни мерки за 
перење пари, но има за цел да ги отстрани внатрешните граници на  обединета 
Европа и ефективните мерки за да ја гарантираат безбедноста на државите. 
Во јуни 1980 година, Комитетот на  Министрите на Советот на Европа во својот 
годишен извештај одлучи дека банкарскиот систем со соработка на сите банки 
со полициски и судски органи можаат да играт многу важна и ефективна улога во 
однос на феноменот на перење пари. Од ова се формира Препораката бр. 80-10 во 
оваа област на дејствување, која е упатена до сите европски земји. Дисциплината 
која првпат беше воведена со Виенската конвенција, имаше понатамошен развој 
и проширување на Конвенцијата на Советот на Европа Конвенција на  Стразбур, 
потпишана во Стразбур на 8 ноември 1990 година, во врска со перење пари, 



страна | 280

«МЕЃУНАРОДЕН ДИЈАЛОГ: ИСТОК - ЗАПАД (ПРАВО И ПОЛИТИКОЛОГИЈА)»
О

БЛ
АС

Т:
 П

РА
ВО

 И
 П

О
Л

И
ТИ

КО
Л

О
ГИ

ЈА

секвестрација и конфискација на средства добиени од нелегални активности. 
Тука е презентирана идентификацијата на таканаречените умислени злосторства, 
злосторства кои претходат перење пари. По важните иницијативи, земајќи го 
предвид фактот на Изјавата од Вазиле 1988 за фактот дека банките и другите 
финансиски институции и несвесно можат да бидат помошна платформа во 
активностите за перење пари, Европската унија разви неколку воени стратегии за 
да го спречи влезот  во внатрешноста на  нелегален или незаконскиот капитал   . 

ЗАКЛУЧОК 
Посебен проблем е фактот што резултатите од превентивната активност се 

инхибитор во однос на репресивната активност. Така, овие последни се сметаат 
за единствен критериум за работата на органот кој е задолжено за спречување и 
борба против криминалот на териториите на социјалните заедници. Содржината 
на репресијата е едно од централните прашања од политичко и правно значење. 
Во суштина, репресијата денес претставува и подразбира политика на разумно 
спроведување на насилство при извршување на некое кривично дело, а со цел да 
се бори против тоа. На ова ниво зборуваме за четири начини на имплементација 
на репресивните мерки. Тука пред се мислиме во споделувањето врз основа на 
институционалната поделба на трудот, со што овие мерки се поделени на ниво: 
законодавната, судската и извршната власт и на ниво на откривање и разјаснување 
на казниво однесување и фаќање на сторителите на кривични дела. Изградените 
мерки вака обично ја прифаќаат тековната социјална феноменологија на не 
социјални однесувања што го загрозуваат функционирањето на заедницата и како 
такви се инкриминирани во кривичниот закон. Се разбира, од друга страна исто 
така е неопходно да се вршат процеси на депенализација или декриминализација 
на овие однесувања кои од било која причина ја изгубиле атрибутот на социјален 
ризик, до степен до кој тие имале порано. На овој начин се потенцираат сите 
достигнувања на модерната политика за борба против криминалот и се реализира 
целта на казнување во модерната кривична постапка. Во овој контекст, земјите 
се повикаа да, користат мерки и да се спречи отворањето на сметки во кои 
наменетиот или корисникот не се идентификувани или ниту се идентификуваат, 
се предвидат мерки за да обезбедат финансиски и банкарски брокер за да се 
потврди идентитетот на субјектите кои ги вршат операциите, бараат упорно од 
посредниците да преземат мерки за да се потврди постоењето и структурата на 
правни лица, нивните клиенти, од увид во службените регистри, доказ за нивното 
поставување, проверување особено за податоците  врз името, правната форма, 
локацијата, диригенти и силата на нивната фирма, ги обврзуваат банкарските и 
финансиските посредници да сигнализираат редовно и навремено надлежните 
органи за сложените операции, необични или од голема вредност, особено кога 
тие немаат економски причини или очигледно правни, без страв дека за овој потег 
тие може да бидат и одговорни за кршење на правилата или нормите на тајност, 
да обезбедат дека финансиските институции ги чуваат, најмалку пет години, сите 
релевантни податоци за внатрешните или меѓународните операции. 
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Доц.д-р Васко Стамевски

ДИГИТАЛНАТА ФОРЕНЗИКА КАКО НОВ МЕТОД НА 
ФОРЕНЗИЧКАТА КРИМИНАЛИСТИКА

Абстракт: Криминалниот настан и неговото расветлување, зависи од голем 
број на фактори кои се поврзани со човечкиот ангажман и користењето на 
соодветни методи и алатки. Примената на научно-техничките методи и нивното 
прилагодување на потребите на форензичката криминалистика, во голема мера 
зависи од знаењето и искуството на криминалистот. Соодветните методи не значат 
и успех, доколку не се правилно  аплицирани  и искористени од страна лицата 
кои се инволвирани во расветлувањето на кривичниот настан. На ова може да се 
прододатат и новите современи  методи  кои може да се применат со употреба на 
дигиталната технологија.  

Дигиталната форензика и  употребата на 3D технологијата, се нови методи 
кои, за свои потреби ги прилагодила форезичката криминалистика за поголемо и 
посодржајно истражување на местото на настанот и неговата реконтрукција.

Клучни зборови: форензичка криминалистика, научно-технички методи, 
место на кривичен настан, дигитална форензика   

DIGITAL FORENSICS AS A NEW METHOD OF FORENSIC 
CRIMINALISTICS

Abstract: The criminal event and its illumination depends on a number of fac-
tors related to human engagement and the use of appropriate methods and tools. 
The application of scientific-technical methods and their adjustment to the needs of 
forensic criminology depends largely on the knowledge and experience of the crimi-
nalist. Appropriate methods do not mean success, if they are not properly applied and 
used by the persons involved in the clarification of the criminal event. New modern 
methods that can be used with the use of digital technology can also be studied.

Digital forensics and the use of 3D technology are new methods that, for their 
own needs, have adapted the foresight criminology for a larger and more intense re-
search of the scene and its reconstruction.

Keywords: forensic criminalistics, scientific-technical methods, crime scene, di-
gital forensics

ВОВЕД
Секој криминален настан во неговот извршување  содржи определени 

законимерности кои се важни за неговото натамошно откривање и расветлување. 
Најголемо влијание во откривањето и расветлувањето на еден кривичен настан 
има форензичката криминалистика, која  е научна дисциплина која се темели на 
форензичките науки. Таа се занимава со проиаоѓање, прилагодување и примена 
на методи и помагала ка природните и техничките науки при истражување на 
местото на криминалниот настан, разјаснување на кривичните дела и откривање 
на нивните сторители, како и пружање на стручна помош на судските органи во 
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проценката на значајни факти. 

Од тука, познавањето на можностите на примена на методите и средствата 
на форензичките науки, вештината која се стекнува во тек на нивната употреба, 
критичноста при проценка на применетите методи в постигнатите резултати, е 
од посебно значење за учинокот при постапувањето на сите оние кои работат на 
проблемите на спречување на криминалитетот. 

Форензичката криминалистика иако претставува, самостојна научна 
дисциплина, но сепак, таа од друга страна се потпира на законитостите и начелата 
на криминалистиката како наука. Предметот на форензичката криминалистика се 
состои од четири групи на дејствија: 

1. Прилагодување   и   примена   ка   егзактните научно-технички методи
2. Примена на различни методи за регистрација и идентификација на 

лица, лешеви и предмети.
3. Користење на различни криминалистичко-технички методи за 

откривање, фиксирање и тумачење на материјалните траги.
4. Обединување на сите методи со цел, спречување и расветлување на 

кривични дела и откривање на сторители и настани.

Покрај предмотот, форензичката криминалистика, исто така, може да се 
подели на три важни делови: регистрациона  оперативна  и  истражна техника 

Регистрационата    техника    ја    опфаќа    криминалистичко-техничката 
регистрација и идентификација на лица, трупови, предмети и траги. Собраните 
податоци за да бидат од корист, мора да се обработаат и систематизираат, според 
научно прифатените критериуми кои овозможуваат успешна регистрација,  која 
понатаму ќе помегне за нивна идентификација.

Оперативната   техника   е   врзана   за   работата   на   криминалистичката 
техника на терен . Пред се се мисли на обработка на местото на настанот односно 
вршење на увид со сите пропратни дејствија. Се користи и како помошна техника 
во оперативната работа (прислушни уреди, уреди за ноќно набљудување, 
техничко обезбедување на објекти итн.).

Истражната техника има за задача да ги истражува и испитува (анализира) 
материјалните траги за целите на нивна идентификација. Тоа всушност се 
најразлични експертизи (вештачења) од областите кои ги покриваат природните 
и техничките науки, преку примена на современи научно-технички средства и 
методи, прилагодени за потребите на криминалистичките истражувања.

Методите кои ги користи форензичката криминалистика ги презема од 
другите природни и технички науки и ги прилагодува за свои потреби, односно ги 
пренесува на специфичното поле на борба против криминалитетот. Форензичката 
криминалистика тоа не го врши механички, односно откако тие методи темелно 
ќе ги проучи и усоврши ги кодифицира и прилагодува за свои потреби . Со тоа тие 
истовремено стануваат и дел од криминалистиката. (на пример: криминалистичка 
фотографија, дактилоскопија, одорологија, сонографија, ДНК итн.).

Треба да се потенцира дека, форензичките методи спаѓаат во групата на 
посебни методи бидејќи се користат само во криминалистиката а нивна задача е 
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преку посебно прилагодените научно-технички методи да се дојде до целта која е 
специфична за форензичката криминалистика. Така на пример, методи кои имаат 
посебно значење се траселошките, со кои се обработуваат сите оние траги кои 
се обезбедуваат од местото на криминалниот настан, односно кои имаат врска 
со некое кривично дело. Овие методи редовно се пропратени со методите на 
криминалистичката фотографија со која се документираат сите дејствија кои 
се вршат, како при увидот, така и при лабораториските вештачења. Во посебни 
методи на форензичката криминалистика спаѓаат и графоскопските кои се 
користат исклучиво при испитувања на текстови кај писма пишувани со рака.

Меѓутоа, во последниве десетина години, се јавува една нова плејада 
на научници-криминалисти кои предлагаат, не само издвојување на 
криминалистичката техника од криминалистиката како самостојна научна 
дисциплина, туку и нејзина нова поделба на два дела, односно групирање на 
оперативната  криминалистичка  техника  и  траселогијата  во дисциплина,  во 
рамки на форензичката криминалистика, која носи име истражување на местото 
на криминалниот настан и истражната криминалистичка техника во дисциплина 
под името истражна форензичка криминалистика.

Со криминалистичката тактика, како дел на криминалистиката, се покрива 
оперативното работење, но тоа не е самостојно и издвоено од криминалистичко 
техничките зафати кои се преземаат не само на местото на настанот, туку и 
подоцна, во лабораториски услови (кога не се врши увид). Со други зборови, 
нема поднесување на кривична пријава која се заснива на постоење на основано 
сомнение за сторено кривично дело и која претставува резултат од претходно 
обработуваните материјални и лични докази. 

Неизбежното и синхронизираното меѓусебно дополнување на 
криминалистичката техника и криминалистичката тактика, во тек на целото 
време на вршење на увидот но и подоцна, при обезбедување на нови докази 
и при потврдувањето на индициите и верзиите за одреден криминален настан 
овозможува, основаното сомнение за можен сторител на кривично дело да биде 
преточено во издржана кривична пријава. Од тука, по добивање на сознанија 
за одреден настан, од примарно значење е проценката дали треба да се 
врши увид шга не. Доколку тој не е потребен, тогаш по звршеното вештачење, 
наодот директно влегува во доказите како нивен составен дел. Меѓутоа, ако 
криминалистичко техничката работа бара излегување на местото на настанот 
и вршење на увид, тогаш работата на криминалистичката техника се состои од 
неколку   фази,   односно   области   на   дејствување.   Редоследно   се   врши:   

 » криминалистичко-технички преглед на лице место (извештајот за тоа 
нема процесно значење); 

 » фиксирање на лице место и на материјалните траги (фотографирвњето 
и скицирањето се процесни документи и составен дел на записникот 
од увид); 

 » обезбедување на фиксираните материјални траги и нивно испраќање 
на понатамошна обработка во лабораториски услови. 

Материјалните траги распределени според видот и категоријата се испитуваат 
и анализираат во одредени специјализирани лаборатории (траселошки, 
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физички, хемиски, биохемиски, графолошки итн.). Добиените резултати во вид 
на вештачења, директно влегуваат во категоријата на материјални и лични 
докази. Вака собраните докази од оперативното и криминалистичко-техничкото 
работење се подвргнуваат на финална анализа во смисла на потврдување на 
основаното сомнение за сторено кривично дело после што , следи поднесување 
на кривична пријава

ДИГИТАЛНА ФОРЕНЗИКА
Индустриската револуција и зголемувањето на користење на информатиката 

како наука, во сите сегменти на животот, доведе до момент, кога без користење на 
компјутер или било каков дигитален апарат, не може да се  замисли секојдневниот 
живот. Оттука, и форензиката како наука не можеше да ги избегне благодетите на 
дигиталната технологија и откривањето и  воспоставувањето на   нови техники 
за развој на виртуелни 3D средини за реконструкција на местото на кривичниот 
настан.  Притоа, со користење на овие техники, самиот кривичен настан е 
обработен со квази-точни сцени во кои се конструираат  и вметнуваат анимирани 
ликови како актери на тој настан. На истите им се дава живост и движење , што 
дава зголемен процент на реална перцепција на тој настан.

 
Виртуелната реалност почнува да се користи денес, во областа на 

реконструкцијата на местото на кривичниот настан  и има улога да му помогне 
на криминалистот ( јавниот обвинител) да добие многу точна и реална виртуелна 
реалистична слика за она што се случило на местото на тој кривичен  настан, исто 
така, таа е дизајнирана да реплицира просторија, зграда или опкружување и им 
овозможува на учесниците, кои го анализираат и обработуваат лице местото, 
можност за интеракција со таа средина. Со искористување на виртуелната 
реалност како алатка за создавање на точна реконструкција на местото на 
настанот, експертите за форензика,  може да ги покажат деталите на истражителите 
(јавниот обвинител и другите овластени лица)  за тоа што се случило (или не 
се случило) со одење низ 360-степени со поглед на цела област каде се случил 
кривичниот настан  или 3D форензичка репродукција на местото на настанот. За 
оваа процедура потребна е соодветна апаратура или  3D ласерски скенер кој го 
скенира и обработува во 360 степени, самото лице место.

Овој скенер како производ на современата технологија, на пример, се  
поставува во средината на собата, за да се заврши високо прецизно скенирање на 
секој детал. Скенерот создава милиони референтни точки користејќи го ласерот 
и ги зачувува овие информации на мемориска картичка, која потоа се пренесува 
на компјутер. Овој процес може да се повтори низ цела куќа, или на која било 
место на злосторство, каде што повеќекратните скенови се зашиени заедно за да 
се создаде поголема редовна рекреација

Оваа метода кој се однесува за реконтрукцијата на настанот е само 
една од современите методи кои почнуваат да се користат во форензичката 
криминалистика и влегуваат во делот на тнр. нова гранка на форензиката – 
Дигитална форензика.  Компјутерска или дигитална форензика претставува 
примена на  научни методи со цел  идентификација, собирање и анализира на  
податоци, со   зачувување на интегритетот на оригиналниот доказ и ланецот 
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на надлежности  со цел  утврдување на потенцијалот на дигиталните докази. 
Дигиталната  форензика може да се дефинира и како процес на собирање, чување, 
анализа и презентирање на дигитални докази.

  
ЗАКЛУЧОК

Иако, виртуелната реалност и 3D форензичката репродукција на местото 
на настанот сеуште се предмет на истражувања, анализи, валидност на наодите, 
можност за користење во доказна постапка итн., сепак ни дава еден правец 
во кој би требало да се движи. Развојот на информатичката технологија и 
нејзината примена во  форензичката криминалистика, детерминира појава и 
воспостановување на нов метод наречен – дигитална форензика. 

Сиот текст кој е напишан во подорните делови, треба да послужи како основа 
за истражување и анализа на современите и нови информатички техноилогии, во 
насока на нивно искористување и имплементирање на нивните алатки во доменот 
на форензичката криминалистика и криминалистиката  која ги обединува трите 
научни дисциплини – криминалистичка тактика, техника (форензика) и методика.    
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MЕЃУНАРОДНИОТ ДИЈАЛОГ ВО СЕНКА НА 
ГЛОБАЛИСТИЧКОТО ИЗЛУДУВАЊЕ НА ЈАВНОСТА 
СО ПОМОШ НА „ФЕЈК“ (FAKE) ИНФОРМАЦИИТЕ И 

ИНТЕРЕСИТЕ НА ИСТОК И ЗАПАД

Апстракт: Од моментот на нивното создавање медиумите имаат клучна 
улога во политичкиот и општествениот живот. Денес во глобалните текови на 
моќта загрозен е монополот над вистината и т.н презумпција на невиност, поради 
отсуство на меѓународен дијалог за клучните прашања кои му тежнеат на светот 
како и поради моќната медиумска машинерија која се повеќе произведува фејк 
информации за сопствени цели и интереси. Денес поради отсуството на желба 
за искрен дијалог и разбирање помеѓу големите воени и економски сили од 
истокот и западот, прва на удар е вистината и објективноста. Ако сите сме свесни 
дека иднината на генерациите кои доаѓаат зависи од нас самите, неминовно се 
поставуваат прашањата: Зошто големите сили наместо да разговараат, тие се 
повеќе се игнорираат и зошто дијалогот и преговорите секогаш доаѓаат отпосле?

Клучни зборови: дијалог, конфликт, игнорирање, поделба, фејк информации, 
медиуми, воена, интервенција, политика.

THE INTERNATIONAL DIALOGUE OVERSHADOWED BY 
GLOBALIST PUBLIC OUTRAGE WITH THE HELP OF “FAKE” 
INFORMATION AND INTERESTS OF THE EAST AND WEST

Abstract: From the moment of their creation, the media play a key role in po-
litical and social life. Today in the global flow of power, the monopoly over the truth 
and the so-called presumption of innocence is threatened, due to the absence of in-
ternational dialogue on the key issues that tend to the world, as well as the powerful 
media machinery that increasingly produces fake information about their own goals 
and interests. Today, because of the lack of desire for honest dialogue and understan-
ding between the great military and economic forces of the East and the West, the first 
to strike is the truth and objectivity. If we are all aware that the future of generations 
coming depends on us, the questions are inevitably posed: Why are the great powers 
instead of talking, they are increasingly ignored, and why dialogue and negotiations 
always come afterwards?

Keywords: dialogue, conflict, ignoring, separation, fake information, media, mi-
litary, intervention, policy
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ВОВЕД
Политичко безбедносната состојба во светот е доста анархична. Во моментов 

можеме да препознаеме два основни правци на дејствување и тоа едниот кој 
води во мировна, а другиот во воена насока. Во мировна насока се настојувањата 
на Русија и Кина конфликтите и недоразбирањата да се решаваат во рамките и 
со примена на меѓународното право и механизмите на ОН, потоа настојувањата 
на САД односно на американскиот претседател Доналд Трамп за преговори со 
Северна Кореа и да се отпочне процесот на нејзина денуклеаризација. Во оваа 
насока се и најавите за повлекување на американските воените сили од Сирија. 
Во воена насока се одвиваат организираните кампањи за целосна демонизација 
на Русија, од страна на САД и Велика Британија (случајот со труењето на двојниот 
шпион Скрупал и неговата ќерка), настојувањата по секоја цена да биде сменет 
претседателот на Сирија, Башар Ел Асад, вооружувањето на Украина и Балтичите 
држави како и обидите за дестабилизација на државите во геостратешките 
региони како на пример Иран, но и државите на Балканскиот полуостров.

Денес, кога сме соочени си информатичка доминација, во политиката 
најкористена техника е медиумската психо политика која се одликува со кодиран 
речник, преполн со безмислени фрази и кој е во расчекор со реалноста во која 
живееме. Времето покажа дека оваа политичко-маркетиншка техника користи 
нешто што од крајот на 2016 и почетокот на 2017 година. се нарекува фејк њуз  - 
лажни вести или псевдо информација.1 Повеќе од една година сме сведоци како 
глобалното информирање стана упориште  на лажните вести и наративи сè со 
една единствена цел, да се продаде сопствената приказна и да се реализира 
сопствената цел и замисла. Едноставо кажано, живееме во еден свет по сценарио 
и режија на моќните управувачи со информативниот простор. Во оваа претстава 
политичарите, научните работници и новинарите станувааат интересни наратори, 
кои се во ,,функција” се додека се од ,,корист” и се додека ја овозможуваат 
фасадата за политичките и финансиските игри и планови кои се одвиваат длабоко 
во позадината.

Современите политичари се повеќе се служат со предностите на 
технолошката револуција далеку пред другите. Технолошко информативната 
револуција доведе до нови облици на промовирање на ставови и размисли. 
Така на пример поранешниот американски претседател Барак Обама се смета 
за првиот „Фејсбук-председател“, кој сфатил дека ФБ е ризница на неговите 
гласачи. Американскиот „Твитер-председател“ Доналд Трамп, за да би избегне 
посредниците и заблудите на „фејк њуз“ (така ги нарекува медиумите во кои нема 
доверба) со помош на Твитер доаѓа до своите поддржувачи и симпатизери.2 Од 
друга страна се повеќе преовладува ставот на големите информативни куќи дека 
нивната работа не е да ги проверуваат информациите, туку да го забрзаат текот 
на информациите и тоа на оние кои се најповолни за нив. Како резултат на сево 
ова соочени сме до невиден медиуски хаос кој потполно ја збунува и зашеметува 
јавноста. Во зависност од интересот, секој си има своја приказна. Продолжува 
непочитувањето на професионалните стандарди, особено за објективно и 
непристрасно прикажување на настаните, со употреба на разни зборови и фрази 
надвор од дозволените граници на демократските правила и принципи.

Денес, кога е сосема јасно и јавно е откриено и признато дека неолибералните 
1 Овој поим за прв пат е употребен во месец септември 2016 година од страна на на проклинтоновските 
медиуми кои идентификуваа група од 140 фиктивни информативни сајтови.
2 Со „Твитот“ се остава впечаток на персонализирана порака од 280 карактери
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глобалисти и поранешната администрација на Барак Обама ги организирале, 
финансирале и поддржувале борците на ИСИС на Блискиот исток, станува се 
појасно дека воопшто нема никакви аргументи за отпочнување на процеси за 
девастацијата на државите и народите во Либија, Тунис Египет, Сирија, Иран или 
било која друга држава во светот, како и од предизвикувањето револуциите со 
т.н ,,Aрапска пролет” и на мигрантска криза. Излегува на површина единствената 
цел на овие дејствија, а тоа е да се мобилизираат и максимално да се искористат 
туѓите ресурси и да се унапредува глобалната контрола. Во меѓувреме сосема 
слободно се тргува со високотехнолошките воени системи и истите се трупаат 
на територија на  Европа и Азија и се повеќе да се разгоруваат односите и 
нетршеливоста помеѓу Истокот и Западот. 

КОНФЛИКТНА СИТУАЦИЈА, ОТСУСТВО НА ДИЈАЛОГ ИЛИ НЕШТО ИЗМЕЃУ
Конфликтот е сложен и повеќезначен феномен кој како теоретско-аналитички 

поим и категорија е доста тежок за прецизно дефинирање и одредување. Во овој 
труд поимот конфликт (од латинскиот збор ,,confliktus” што во превод значи: 
спор, судир, борба и др.) ќе биде третиран од аспект на поим кој покрива низа 
конфликтни интеракции од различен обем, виолентност и интензитет односно 
од аспект на натпревар, напнатост, расправа, спор, па се до војна, односно од 
конфликтно партнерство до меѓусебно истребување. Конститутивните елементи 
кои ја одредуваат конфликтната интеракција се постоење на конфликтни 
субјекти, предмет на конфликтот, нивните дивергентни во поголема или помала 
мера неспоиви интереси и како намерата спротивната страна да се органичи,  
неутрализира, да се потчини, да се порази или пак да се уништи во целост.

Истовременото и паралелно одвивање на процесот на интеграција 
и диференцијација кои најдобро се илустрираат преку процесите на 
глобализација и регионална интеграција наспроти порастот на национализмот 
и субнационалните конфликти надополнети и мотивирани од носителите и 
креаторите на контраполираните и спротивставени идеолошки доктрини 
(политички национални, верски и др) честопати доведуваат до конфликтна 
состојба.  Конфликтната интеракција може да резултира со различен резултат од: 
1). победа на односно пораз на едната страна, 2). воспоставување на рамнотежа 
или воспоставување или одржување на однос на доминација или потчинетост и 
3). рамнотежа на силите односно постигнување на помалку или повеќе стабилен 
и траен компромис односно процедурално регулирање на конфликтот преку 
помирување; компромис во кој не доаѓа до заеднички вредносен систем, но 
актерите се спремни да отстапат од своите максимални цели и интереси и 
арбитража.  

Поаѓајќи од можните резултати на конфликтната интеракција, а поради се 
поголемата поларизација во светот, дијалогот е повеќе од потребен и неминовен. 
Дијалогот можеби нема веднаш да резултира со консензус за сите недоразбирања, 
но и постигнатата минималната согласност е многу подобра отколку целите и 
интересите да се реализираат со помош на воени средства, а да се оправдуваат или 
стимулираат со помош на фејк информациите. Последниве година сведоци сме како 
глобалното информирање стана упориште на лажните вести и наративи на сметка 
на меѓународниот дијалог, со една единствена цел, да се продаде сопствената 
приказна и да се оправда реализираната сопствена цел и замисла.3 Едноставно 

3 По последниот ракетен напад на Сирија од страна на САД, Франција и Велика Британија имаме два 
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кажано живееме во еден свет по сценарио и режија на моќните управувачи со 
информативниот простор на сметка на дијалогот како цивилизациска позитивна 
придобивка.4 Се наоѓаме во ситуација во која е изгубена довербата на еден во 
друг и имаме зголемено чувство на страв и глобална несигурност. Игнорирањето 
на дијалогот, неговото замрзнување или пак воопшто да не се помисли на дијалог 
без разлика на дијаметрално спротивставените ставови е најголемото зло на 
денешницата. Дијалогот придонесува да се подобрат односите помеѓу моќните 
сили во светот, а тоа сигурно благотворно би дејствувало на целото општество. 

МОЛКОТ КАКО ЗАМЕНА ЗА ДИЈАЛОГОТ И РЕАЛИЗАЦИЈА НА ИНТЕРЕСИТЕ
Зошто дијалогот за најважните светски прашања помеѓу големите светски 

сили изостанува, не му се посветува доволно вниманиие или пак воопшто не 
постои? Кога своевремено познатиот изреалски политичар Шимон Перез, 
го прашале новинарите, зошто толку инсистира на дијалог и преговори со 
Палестинците, тој одговорил: ,,Затоа што тоа ќе ги отвори пристаништата на 
мирот на целиот Медитеран, и затоа што должност на секој лидер е да тежнее кон 
слобода и мир дури и кога е соочен со непријателство, сомнеж и разочарување.

Наспроти изјавите и настојувањата на изреалскиот политичар Шимон 
Перез, рускиот шеф на дипломатијата, Сергеј Лавров, неодамна изјави дека денес 
односите помеѓу Русије и Запад се многу полоши отколку за време на Студената 
војна. Во минатото функционирале посебни канали за комуникација помеѓу 
државите и не владеела толку силна русофобија. Анализирајќи ја оваа изјава 
се добива впечаток дека во суштина, се губи и последните ронка на доверба 
помеѓу истокот и западот. Меѓутоа од друга страна, оваа изјава на Лавров губи на 
значение по последниот воен напад на Сирија од страна на здружените сили на 
САД, Франција и Велика Британија. Сериозните индиции и досегашни сознанија 
укажуваат на тоа дека при нападот на Сирија, САД елегантно да ги искористиле 
,,механизмите за избегнување на сериозен конфликт“, односно по дипломатски и 
воени канали им соопштиле на Русите, кога ќе се случи нападот како и целите на 
истиот. Со ова станува појасно зошто Русите не реагирале иако се закануваа дека 
жестоко ќе одговорат доколку се случи воен напад. 

Во една ваква ситуација се поставува и прашањето зошто беа потребни 
,,сериозните закани дека на Русите ќе им бидат пратени убави и нови ракети“, 
упатени на Твитер од страна на Доналд Трамп како и молкот на Владимир Путин 
и Русија? Да се потсетиме дека Русија премолча и се воздржа и во неколку други 
конфликнти ситуации како на пример: Во месец ноември 2015 година, кога 
на границата помеѓу Турција и Сирија им беше срушен авион СУ-24 од страна 
на турската армија. Русија се воздржа кога авионите на САД на 07 април 2017 
година го нападнаа воениот аеродром во Сирија во близината на Хомс, поради 

потполно различни генералски извештаи за исто случување, кои се напрваени од Москва и Вашингтон. Во 
Министарството за одбрана на Руската Федерација во сабота 14.04.2018 година е соопштено на новинарите 
дека Американците, Британците и Французите испукале 103 ракети на цели во Сирија, но дека сириските 
против воздушни сили успеле да соборат 71 ракета, и тоа со стари советски системи. Малку подоцна во 
истиот ден на специјалниот брифинг во Министарството за одбрана на САД, генералот Кенет Мекензи, во 
име Комитетот на начелници на штабовите на вооружаните сили, категорички тврдел дека сите испукани 
ракети ја погодиле целта, а авионите безбедно се вратиле во своите бази. Со ова уште еднаш се потврди 
приказната дека единствено после ловот највеќе се лаже во војна или пред војна.
4 Случајот со труењето на разузнавачот Скрипал и неговата ќерка, непоткрепената со факти, брзоплета осуда 
на Русија е еден од последните примери на моќта на фејк информациите. Ништо помалку битен момент не е и 
перманентниот притисокот и ,,делкањето“ на администрацијата на Доналд Трамп и се побројните полугласни 
најави за негов импичмент кој постојано му виси над главата како дамоклов меч.
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употребата на хемиско оружје во провинцијата Идлиб од страна на сириските 
власти.5 И третото Руско воздржување или тактичко маневрирање се случи во 
месец јануари 2018 година кога турската војска го започна напад на градот Африн 
во Сирија. Тогаш руските воени сили кои биле распоредени во близината на овој 
град тивко и брзо се повлекле. Исто така и САД и силите на НАТО Алијансата 
постојано се воздржуваа од употреба на воената сила на провокациите кои 
постојано доаѓаа од Северна Кореа.

Од друга страна обидот на Русија за воената агресија на Сирија да расправа 
Советот за безбедност на ОН, да се употребат правилата и процедурите кои ги 
налага меѓународното право, паднаа во вода поради самиот факт дека од вкупниот 
број на постојани членки на Советот на безбедност, три (САД, Велика Британија и 
Франција) учествувале во воениот напад и било нереално да се очекува дека тие 
и нивните сојузници ќе гласаат сами против себе. Од друга страна се очекува дека 
кога САД, Франција и Велика Британија ќе поднесат своја Резолуција во Советот 
по однос на овој случај, истата да биде блокирана од страна на Русија и Кина и 
нивните поддрувачи. И сè така, во недоглед. Со овј начин на функционирање 
излегува на површина нефункционалноста на оваа светска институција во 
последно време, при што се губи нејзиното значење и кредибилитет.

ЗАКЛУЧОК
         Актуелниот контекст на современата геополитика и геостратегија се 

одвива на бреговите на поделба помеѓу т.н еврпоцентризмот со доминантна 
улога на САД и евроазискиот развој со мултиполарен однос на силите (економски 
силна Кина, воено напреднатата Русија, имателите на нуклеарно оружје Израел, 
Иран, Индија, Пакистан и др.). Во една таков контекст треба да се  разгледуваат 
и сериозните заплети на клучните линии на конфронтација кои ги опфаќаат 
Украина; Сирија; Северна Кореа; Иран; САД/ЕУ-Балкан-Русија; Русија-САД/НАТО; 
Русија-НАТО-Турција; Кина-Индија; Русија/Кина/Иран- САД/НАТО. 

Досегашната пракса покажува дека државите во минатото не преминуваа 
директно на употреба на воена сила при решавањето на некој проблем, туку пред 
се ги користеа другите елементи на ,,вразумување” - дипломатската, политичката 
и економската моќ. Кога со овие средства немаше да се постигне посакуваниот 
резултат, се преминуваше на употреба на „физичката принуда“, односно употреба 
на воена моќ. Најновите случувања докажуваат дека државите денес на 
најразличен начин и безобзирно со примена на сите форми и облици на моќ се 
трудат да ги остварат своите цели и интереси, неводејќи сметка за интересите 
на останатите и заканите по глобалниот мир. Уште долго време регионални и 
глобални сили со своите моќни ресурси, економии и силно политичко влијание 
и со воената машинерија ќе ги  воспитуваат  „непослушните“. Наместо дијалог, се 
повеќе ќе гледаме како секоја од силите со премолчена согласност од другите 
големи сили, (секој со свој интерес и математика) си ги остварува своите цели и 
интереси и сфери на влијание. 

Кога живееме во општество, кое е сеуште о оптоварено со последиците од 
минатото, со дневно политички, геостратешки и други интереси и цели, како и со 
фактот дека мирот постојано поради разни интереси и цели се загрозува во разни 
5 Тогаш биле испалени 59 крстаречки ракети од бродовите во Средоземното Море. Освен вербалното 
укажување дека се работи за ,,агресија кон суверена држава” и испракањето на најновата Црноморска 
фрегата ,,Адмирал Григоровиќ” во сириските морски води, како и објавата дека ке ја обноват сириската 
противвоздушна одбрана, Русите не презвемаа ништо повеќе. И тогаш говореа дека ќе реагирааат.
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делови во светот, сите ние заеднички мораме да ги афирмираме вредностите 
на мирот како наша цивилизациска. но и лична одговорност и обрска. Само 
на тој начин можеме да креираме живот вез страв, со меѓусебно почитување, 
разбирање и доверба, но и солидарност како составен дел од нашата филозофија 
на живот. Дијалогот помеѓу Русија и НАТО Алијансата мора постојано да се 
одржува. Неодговорно е шефот на воениот комитет на НАТО силите, Петар Павел, 
и началникот на рускиот Генералштаб, Валериј Герасимов за прв пат телефонски 
да разговараат на почетокот на 2017 година, по поминати три години без никаква 
комуникација.6

Кога отсуствува спремноста за дијалог, кога дијалогот е маргинализиран 
потребнo е да се изнајдат сили и можности за институционализација и регулација 
на потенцијалната конфликтната состојба за да се избегне ирационализација и 
да се лимитирааат трошоците и ризиците и опасностите од конфликтот. Основна 
смисла на институционализација на конфликтот е да се обврзат страните на 
почитување на одредени правила, да се обезбеди барем минимална меѓусебна 
комуникација, а со тоа да се воспостави и минимум доверба меѓу страните, но 
да се прекине со лажните нформации и заблудувањето на јавноста. Практично 
институционализацијата претставува израз на настојувањето барањата и 
интересите прецизно да се изразат, да се квантифицирааат, како и да се раздвојат 
линиите на конфликтот и така раздвоени да се процесуираат без трауми и закани 
по мирот и безбедноста.
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Доц. д-р Емилия Лазарова   
Стефан Горчев

 

ЮЖНИТЕ  СЛАВЯНИ  МЕЖДУ  ИЗТОКА  И  ЗАПАДА  
ДНЕС

       
И макар влиятелни форуми, институции и личности да обявиха неотдавна 

за краха на капитализма и неолиберализма, в света продължава битката между 
старото новото, многополярното и надеждното развитие за народите.  Всички 
тревожно и трепетно следим световните политици за съдбата на човечеството, 
Западът за кой ли път в новата история на южнославянските народи оказва 
огромен натиск за „нов цивилизационен избор и бъдеще“, който на България вече 
от две десетилетия бе наложен – без референдум, без дебати в обществото, без 
някой да пита българите – искат или не либерализма, „европейските ценности“, 
глобализма на Запада. 

Чрез най-разнообразни средства в продължение на десетилетия, внушаваха 
мисълта, че на Запад няма никаква идеология, че там цари плурализъм на 
мненията, позициите и убежденията, че всеки е толкова свободен  да вярва, да 
мисли, говори  и прави всичко, което му харесва.  Отдовна разбрахме, че това 
е доминиращата идеология, която е не по-малко тоталитарна и нетърпима от 
другите идеологии. Това е идеологията на либерализма. В тесния икономически 
смисъл либералната идеология е дясна и е лява в смисъла на хуманитарната 
риторика („демокрация“, „права на човека“, „демократични ценности“, „свободно 
движение“, „свободен обмен“, „отворено общество“, „европейски ценности“, 
„принципите на пазара“ и др.), която използва и налага. „Либерализмът, както 
казва руският философ Ал.Дугин, е специфично тоталитарен. Вместо преки, 
физически репресии против другомислещите, той прилага тактиката на „мекото“ 
унищожение, на постепенното изхвърляне на индивидите в периферията на 
обществото, икономическото елиминиране на дисидентите и опонентите.“ (1) 
Колокол России, 13.04.2018г.   

Същевременно понятието „свобода“ в съвременния свят се абсолютизира 
като ценност с призивите за „повече и повече свобода“, свобода от всякакви 
ограничения, свобода на децата от родителите, свобода от семейството, от 
обществото, свобода дори от собствения си пол (известната Истанбулска 
конвенция), свобода на управляващит да не се интересуват и да не питат народите 
какъв път на развитие желаят и как да се развиват. Защото бедният човек не е 
свободен. Каква „лична свобода“ има безработният, неговата „свобода“ е на хартия, 
в закони, които не са реално не са в сила? Изкуственото налагане в продължение 
вече на тридесетилетия на чуждия и опасен за нас мултикултурализъм (размиване 
на границите, елиминирането на националната култура и същност, налагането на 
чужда културни образци, стандарти, езици и ценности); повече мигранти; пджендер 
общество; трансхуманизъм (анитпод на хуманизма, промяна на човешката 
същност чрез съвременни модерни технологии и превръщането му в „пост човек 
и биоробот – апатичен към случващото се, човек-функция, човек-потребител, 
като на това се подчинява и това формира образованието и културата. Към това 
се добавя и сатанизмът (особено чрез празника Хелоуин, чрез псевдокултурни 
модели и продукти“, в много други проявления и измерения, проникнали дори 
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и в образованието. Не бива да се пропускат и забравят и усилията да създаде и 
наложи всеобща неорелигия – като смес от магия, окултизъм и наука, която да 
замени всички други религии и особено Православието.  

Западът като геополитическо явление възниква в периода на разкола 
на християнската църква на Православие и католичество, с тенденция на 
задълбочаване на конфронтацията през следващите столетия и паралелно с 
политическото, икономическото развитие и конкуренция. Западната цивилизация 
отъждествява себе си с пълноценното човечество, а всички останали народи 
презрително са определени като „диви и варварски“. В тази категория е не само 
целият нехристиянски свят, но и най-вече православният свят. През целия период 
на средновековието, а и след това – до днес, Православието дава  пример с нещо, 
което е различно от своята разновидност католицизма  и другите християнски и 
нехристиянски религии – и това е универсалността, откритостта, не сектантската 
идеология, като реална алтернатива на общественото устройство в страните.

Това са два взаимноизключващи се, несъвместими идеали. Православието 
е ориентирано, проповядва и е устремено към съзерцанието, духовното 
преобразяване на света, доминирането на духовното начало над материалното; 
а католичеството на действието, на господството на материалното, материалното 
преустройство на света под административното ръководство на различни 
центрове. Нашето Православие има и още един общ символ – кирилицата, това 
са нашите родни, свещени букви на славянската цивилизация. Велико наше 
наследство и ценност. Православието е различен, друг духовен и морален 
стандарт и същност. Други са и нашите ценности, които са свързани и изразяват 
преди всичко човешкото, нравственото, социалното и културното значение 
на дадено явление. И те са патриотизъм, справедливост, солидарност, идеалът 
за доброто, за красивото, култът към духовното, следването и отстояването на 
нравствените и духовните стожери. 

Противостоянето и конфронтацията на двата противоположни свята се 
засилва и задълбочава през следващите векове на новото време и до днес. Така е 
било, така е сега и несъмно така ще бъде и в бъдеще.

В епохата на Реформацията „най-западните тенденции и характеристики 
се обособяват и концентрират в протестантски тип“. (2) Пак там  Най-ярките и 
характерни прояви и измерения на протестантизма са особено характерни в т.н. 
англо-санксонски свят. 

Католицизмът и протестантството на Запада от векове се стремят да 
завладяват и подчинят православните южнославянски страни в нашия регион, 
ва ни разделят и противопоставят, да воюваме един срещу друг и да се мразим. 
Пет века сме под властта и господството на Османската империя, на чуждия 
ни мюсюлмански свят и насилия. От ХVІ век Русия е главнният идеологически 
противник на Запада. А две столетия след това е най-активният и категоричен 
защитник на православните южни славяни на Балканите и на източно-
европейската цивилизация в противодействие на западноевропейските страни, 
които открито са в подкрепа на статуквото  и владенията на Османската империя 
в този регион. И всеки път, във всяка от десетте войни, които Русия води срещу 
Османската империя (ХVІІ-ХІХ в.) на Балканите, Западът се противопоставя и се 
стреми да ограничи резултатите и ефекта, освободените територии и завоювант 
права на поробените славянски народ.Дори през 1853-1858г. европейският Запад 
води обща война срещу Русия, известна като Кримската война. И нека си спимним 
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и последната Руско-турска война от 1877-1878г., когато под натиска на Англия и 
други западни страни е ревизиран и отменен Санстефанския мирен договор, в 
резултат на което са силно ограничени  свободните от османска власт територии 
на Балканите, в това число и Македония.

Тази политика продължава и през целия ХХ век, по време на Първата и 
особено през Втората световна война. С особена сила и натиск продължава и 
днес. Това става и днес, когато е видим и ясен краят на европоцентризма, особено 
след като Европа се отказа от християнското си наследство, което впрочеме и 
създало европейската цивилизация. Краят на европоцентризма се съпровожда 
със залеза на Запада, на Европа, който са предрекли руските мислители още в 
края на ХІХ век, който бе точно предречен преди 100 години  от Освалд Шпенглер 
в едноименната си двутомна книга „Залеза на Запада“. Ние живеем във времето, 
когато се проявява конкуренцията и се доказва, че  източните цивилизации (Русия, 
Китай и др.), че са по-успешни и перспективни като развитие на технологиите и 
създаване на икономически продукт, като възможности за военна отбрана, като 
олицетворение на друг морал и ценности, които могат да запазят човечеството от 
Апокалипсиса, който ще последва. Защото е видимо, че днешният свят се изчерпа 
- с господството на култа на материалното, страстта  към богатство и пари, 
превърнати в ценност, когато се роди новият Содом, оповестен от Истанбулската 
конвенция. Затова бъдеще имат тези общества и народи (или цивилизация), 
които съхраняват и отстояват изконните, традиционните ценности, могат да 
върнат доброто, духовното, чистота и морала в човешките и междудържавните, 
отношения, хуманизма, солидарността и социалната справедливост. Ясно е, всеки 
ден доказва, че тази мисия и роля е на Русия, православието и славянството. 
Това са ценностите на православното славянство, на Русия, които са антипод и 
противодействие на неолибалализма и глобализма, наложен на човечеството 
вече повече от тридесет години. Затова нашият избор между Изтока и Запада 
трябва да се определя от избира на нашите народи, наистина демократично, от 
народния глас и от нашите традиционни ценности.

Историята не е линейна, тя често прави отстъпления, отдръпва се встрани, 
изпипва детайлите, акцентира на парадоксите и аномалиите. Това се случва не 
веднъж, това преживяхме и всички ние в последните три десетилетия. Днес 
нашите народи трябва да са с отворени сетива и души към това ново, което идва, 
което всъщност е в душите, умовете и сърцата на нашите народи – истинските 
традиционни ценности, които са ни съхранили през тежките времена и векове, 
които сме преживяли, братската дружба помежду ни и Русия. 
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К ИСТОРИИ ВОПРОСА О СОЦИАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕ 
И ПРАВЕ НА ДОСТОЙНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ 

СУЩЕСТВОВАНИЕ 

Aннотация: В статье рассматривается исторический аспект складывания 
социального государства, основой которого стала тема обеспечения права 
на достойное человеческое существование на примере взглядов правоведа 
профессора Московского университета И.И. Янжула. Рабочее законодательство 
в России конца ХIХ века способствовало развитию социально ответственного 
предпринимательства, нравственное обоснование которого заключалось в 
стремлении к установлению «правды и справедливости» в системе социальных 
отношений.

Ключевые слова: Социальное государство, социальные права, право на 
достойное человеческое существование, поколения прав человека, рабочее 
законодательство

DWELLING UPON THE HISTORICAL BACKGROUND OF 
THE SOCIAL STATE AND THE RIGHT TO A DIGNIFIED LIFE

Abstract: The following article studies the historical perspective on the establi-
shment of the State and the subject of the security of the human rights. The work 
is based on the views and ideas of the legal Scholar of the Moscow University, I. I. 
Yanzhul. The labour legislation in Russia in the late 19th century contributed to the 
development of Corporate Social Responsibility, which ethical validity is aimed at the 
establishment of the Justice in the system of social relations.

Keywords: social welfare state, social rights, the right to a dignified life, genera-
tion of human rights, labour legislation

История развития прав человека для исследователей остается актуальной 
проблемой. На сегодняшний день можно выделить несколько поколений прав 
человека. Тема социальных прав и социального государства представляет для нас 
особый интерес. На примере общественно-политических процессов и правовых 
идей рассмотрим вклад России в развитие идеи о социальном государстве и 
праве на достойное человеческое существование. 

Начавшийся в результате проведения императором Александром II реформ 
процесс, содержанием которого стали трансформация социальной структуры 
общества, разрушение социальных сословий и формирование новых социальных 
страт, открывал перспективы к поиску защиты интересов личности. Неслучайно, 
что в период кризисных явлений, в пору глубоких перемен обостряется дискуссия 
о «правде и справедливости». Эта дискуссия шла вокруг идеи о формировании 
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социального государства, определение которому было дано немецким 
экономистом Л. фон Штейном, который писал, что оно «обязано поддерживать 
абсолютное равенство в правах для всех различных общественных классов и 
для отдельной самоопределяющейся личности благодаря своей власти. Оно 
обязано способствовать экономическому и общественному прогрессу всех своих 
граждан, ибо, в конечном счете, развитие одного выступает условием развития 
другого, и именно в этом смысле говорится о социальном государстве» (1). Автор 
этих строк выступал с идеей о государственной обязанности поддерживать 
экономическое и социальное благополучие подданных, которое необходимо для 
гарантий естественных прав личности.   

 Такое же понимание необходимости защищать права рабочих на стадии 
индустриализации сложилось и в России. В своих воспоминания ученый правовед 
и экономист Иван Иванович Янжул (1846-1914) указал на причины тех перемен, 
которые отмечались в европейской политэкономии. Он пришёл к заключению, 
что главное влияние на изменение представлений об этой науке оказали 
четыре фактора: альтруизм, социализм, индуктивизм и протекционизм (2). 
Альтруизм предполагал, что помимо логических доводов в построениях разных 
экономических воззрений следует учитывать «чувства человеческой симпатии 
к несчастным и обездоленным в жизни» людям. К альтруизму непосредственно 
примыкал и другой фактор – социализм. Для Янжула понятие «социализм» 
являлось дальнейшим развитием и возведением в некоторую систему названного 
альтруизма. Протекционизм, как фактор развитие политэкономии, характеризовал 
государственную экономическую политику по защите национальной продукции и 
одновременно ограничивал фундаментальный принцип - свободу конкуренции. 
Право государства вмешиваться в экономическую жизнь обосновывалось 
стремлением обеспечить требование общего блага (3). На этих принципах 
основывалась новое экономическое учение - «христианский социализм». Оно 
отражало горячее сочувствие бедным классам, которое немедленно находило 
своё продолжение в форме оппозиции тем или иным принципам классической 
экономии, а главное, против невмешательства государственной власти в 
экономические отношения. Работа И.И. Янжула «Английская свободная торговля», 
написанная им в 1876-1882 гг., наиболее полно обосновала право государства на 
защиту социально-экономических интересов рабочих.  

Беглый взгляд на причины изменений в подходах к политической 
экономии, выведенные И.И. Янжулом, позволяет указать на то, что проблема 
«правды и справедливости» (или в духе просветительства – «общего блага») 
стала предметом пристального внимания и экономической науки в России 
1880-х - начала 1900-х годов. Идея «христианского социализма», основанная 
на альтруизме - нравственном принципе поведения, означающем способность 
бескорыстно жертвовать собственными интересами в пользу интересов другого 
человека, вполне вписывается в содержание идеи социального государства, 
правовым отражением которого и являлось право на достойное человеческое 
существование. 

По сути, уже в 1884 г. И.И. Янжул сформулировал свое понимание 
социального государства и социально ответственного общества. Отмечая 
характерные особенности эпохи пореформенного периода, он обратил 
внимание современников на тот факт, что «беспомощность человека с его 
индивидуальными усилиями растет вместе с цивилизацией, и он все более и 
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более нуждается в помощи других людей, в помощи общества, … государственной 
власти для обеспечения себе удовлетворительного существования». В таких 
условиях «правительство, как представитель общего народного блага … может и 
должно поднять свой голос в защиту темных и слабых, тем самым смягчить зло» 
социально-экономических отношений (4).

Эти смелые высказывания смогли появиться тогда, когда вызрели 
предпосылки, а власть в лице императора Александра III позиционировала себя, 
по его собственным признаниям, «царем крестьян», а монархию – как «народное 
самодержавие».

Дальнейшая практическая деятельность И.И. Янжула была посвящена 
внедрению теоретических выводов в жизнь. Ярким доказательством тому 
стала его фабрично-инспекторская деятельность в 1882-1883 гг. и участие в 
разработке российского рабочего законодательства 1880-х гг. Но не менее 
значительным оказалось другое направлением его практической деятельности 
- публицистическая, благодаря которой у нас сегодня есть возможность 
рассмотреть вопрос о создании программы социальных реформ, предложенных 
И.И. Янжулом.

Тезисы отчета фабричного инспектора И.И. Янжула содержали в себе 
следующие выводы в отношении положения рабочих московских фабрик в целом. 
Так, продолжительность рабочего времени не зависела от возраста и гендерной 
принадлежности работника. В среднем продолжительность рабочей смены 
составляла не менее 12 часов. «Праздничные дни разнообразятся по фабрикам и 
вообще не совпадают с принятыми календарем неприсутственных или табельных 
дней». На сколько-нибудь значительную помощь со стороны фабрикантов в деле 
устройства школ для малолетних при отсутствии обязательности, нет основания 
рассчитывать. И это при условии наличия закона о защите прав малолетних 
работников (5). 

Что касалось всех работников, то и здесь в их положении инспектор нашел 
много нарушений. Он указал на то, что взаимные права и обязанности хозяев и 
рабочих крайне неопределенны. Это ведет за собой произвол и значительные 
неудобства для обеих сторон. Расплата с рабочими на большинстве фабрик 
нерегулярная, совершается в неопределенные точно сроки, что влечет за 
собой для рабочих сильную зависимость от хозяев и неудовлетворительное 
экономическое положение. Средняя зарплата низкая, гораздо ниже приведенных 
образцов иностранной, и еще более умаляется благодаря: а) многочисленным и 
произвольным штрафам и вычетам; б) высоким ценам продуктов в фабричных 
лавках; в) ростовщичеству старост и г) невоздержанности самих рабочих. 
Жилые и рабочие помещения на большинстве фабрик неудовлетворительны, и 
первые как общие правила везде слишком переполнены. Нечистоплотность и 
отсутствие необходимой вентиляции воздуха составляют обыденное явление на 
большинстве фабрик. Недостаточное ограждение механизмов, огнеопасность 
многих фабричных построек, отсутствие правильного удаления отбросов и 
вообще недостаточность мер к устранению вредных условий производства, - все 
это влечет за собой сильную болезненность рабочих и частные случаи несчастий 
на фабриках, сколько-нибудь точной регистрации которых почти нигде не 
существует. А медицинская помощь на большинстве фабрик фиктивна, требование 
об обязательном содержании на фабриках больниц выполняется большей частью 
лишь внешним образом. Бань, приютов, библиотек, сберегательных касс и других 
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подобных учреждений при московских фабриках слишком мало (6). 
В системе общественных отношений регулирование права на труд 

рассматривалось как условие для установления минимума того, что называется 
качеством жизни. Благодаря деятельности И.И. Янжула в правительственных 
комиссиях по созданию новых законов, регулировавших социальные права 
рабочих, был сформулирован тот минимум благ, которыми следовало обеспечить 
работника. В неполной мере они нашли свое отражение в законах, которые были 
приняты в 1880-х гг. Следовательно, правительство сделало важный шаг к защите 
социальных прав рабочих.

 Однако очевидным оказался тот факт, что равнодушие фабрикантов к 
закону диктовалась их убежденностью в том, что его скоро отменят, либо мыслью 
об обходе закона («заплачу любой штраф, но менять ничего не намерен», взятки) 
(7). В таких условиях И.И. Янжул задумался над проблемой экономической 
значимости нравственности (8). Он писал: «Прав Хедлей, когда писал: что «ни 
один экономист с именем в настоящее время не может игнорировать этическую 
сторону предмета… Вместо утверждения полной независимости экономики от 
этики, современный экономист … настаивает на тесной связи между этими двумя 
науками. Он утверждает, что «ничто не может быть экономически благодетельно, 
что этически дурно. По той причине, что такое экономическое благо было бы лишь 
преходящим (кратковременным)» (9). В современных экономических условиях 
такие добродетели как «добросовестность, аккуратность, и трезвость, не менее 
искусства и силы, имеют относительно рабочего рыночную стоимость» (10). 

И.И. Янжул определил еще одну, пожалуй, саму главную из них - честность. 
«Без доверия, которое на ней покоится, не может развиваться ни промышленность, 
ни торговля. Поэтому все цивилизованные государства считают свои долгом 
обеспечить существование этой добродетели самыми строгими законами 
и требовать их исполнения. Здесь разумеется: 1) честность как исполнение 
обещания; 2) честность как уважение чужой собственности; 3) честность как 
уважение к чужим правам; 4) честность как уважение к существующим законам и 
нравственным правилам» (11).

Поделившись своими выводами с друзьями-учеными М.М. Ковалевским и 
А.И. Чупровым, Янжул был приятно удивлен тем, что они разделяли его позицию о 
значительном влиянии этики на экономические отношения. Приведенные факты 
вместе с отзывами и мнениями авторитетных ученых «убеждают в том, что в 
интересах чисто материального благосостояния народов необходимо возможно 
широкое развитие нравственности и специально – честности во всеобъемлющем 
значении этого слова. И тот народ, который честен, силен не только нравственно, 
но и экономически». И как утверждают философы, «основанием нравственного 
инстинкта у человека является «симпатия, сочувствие», как источник всех 
добродетелей, начиная с супружеской и кончая социальной «симпатией» ко всем 
людям» (12). 

Проявление подобных симпатий Янжул увидел в феномене создания 
«Университетского поселения в восточном Лондоне», а затем различных 
производных форм, появившимся в США. Изначально группа студенческой 
молодежи из обеспеченных слоев общества, «движимая любовью к народу и 
состраданием к бедным людям, пришла к убеждению в необходимости помочь 
ему путем разнообразного содействия его культуре» (13). Такие объединения, 
основанные на принципах семейной кооперации, способствовали адаптации 
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рабочих в новых условиях жизни. Янжул увидел важную роль соседских гильдий 
в том, что они в своем стремлении к участию в социальной реформе стремились 
ослабить влияние негативных факторов как социальной, так и трудовой 
жизни рабочих, поддержав их семья. Но при этом единовременно ослабевало 
проявление столь привычного индивидуализма. Этот пример демонстрирует 
потребность в формировании социально ответственного общества. 

Для России этот вывод был столь актуален постольку, поскольку если 
для земледельцев крестьянский мир являл собой форму социальной защиты 
личности, то для рабочего, вышедшего из привычной социальной среды, крайне 
сложно было адаптироваться к новым отношениям, не говоря уже о формах 
социальной борьбы за свои права. Так было не всегда и уже на рубеже XIX – ХХ 
вв. И.И. Янжул отмечал: «Перемена в положении рабочего класса и отношении 
всего образованного общества к рабочему вопросу … совершалась с волшебной 
быстротой» (14). Сам же рабочий класс, «чтобы не говорили о его связи с землей 
и крестьянским бытом, растет и развивается» (15). И теперь уже он требует 
дальнейшее регулирование рабочего вопроса. Однако, как полагал автор, одних 
сил правительства будет недостаточно «для установления мирного сожития 
для интересов двух классов – рабочих и капиталистов: необходимо допустить 
их самодеятельность». Для этого, безусловно, необходимо: 1) создание рабочих 
союзов для защиты своих интересов и улучшения экономических условий 
труда и быта; 2) юридическое разрешение на забастовки и стачки. Особое место 
отводилось и государственной социальной политике. Так, по мнению И.И. Янжула, 
государственные интересы должны распространяться не только на проблему 
наполнения казны, а значит заботе о предпринимателях, но такая же забота 
необходима о другой стороне, гораздо более многолюдной - о рабочих (16). 

Определенным этапом развития темы социального государства в России 
стало сформированное в либеральной политико-правовой мысли России 
представление о праве человека на достойное существование. В.С. Соловьев в 
1897 г. определил его как требование, «чтобы всякий человек имел не только 
обеспеченные средства к существованию … и достаточный физический 
отдых, но, чтобы он мог также пользоваться и досугом для своего духовного 
совершенствования» (17). И.А. Покровский в 1905 г. не только считал право на 
достойное существование важнейшим правом, но и связывал с его реализацией 
политический строй будущего общества. Если капиталистический строй, полагал 
ученый, не выдержит испытания этим правом, «он будет осужден бесповоротно, 
и какие бы соображения не говорили в пользу начала частной автономии, она 
должна быть отвергнута, ибо она покупается ценою голодных смертей. Если 
опытом жизни будет доказано, что право на существование несовместимо с 
нынешней децентрализацией экономических операций, что оно возможно 
лишь при системе централизации, обобществления, то вопрос будет решен 
окончательно» (18). П.И. Новгородцев тогда же указывал на то обстоятельство, 
что в «каждом обществе, в каждом положении есть свой уровень жизни, который 
считается нормой, и есть свой предел, за которым начинается недопустимая 
крайность». В этом смысле важным становилось «право на обеспечение на случай 
болезни, неспособности к труду и старости» (19). 

Таким образом, право на достойное человеческое существование в России 
стало квинтэссенцией теории социального государства, которая появляется в 
ответ на процесс формирования новых социальных отношений, а также вызовы 
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времени в виде призывов к революции. И.И. Янжул отрицал всякое насилие, 
в каком бы то виде и поэтому отстаивал ту точку зрения, что нравственные 
добродетели должны стать определяющими в системе экономических отношений. 
Правительство и общество должны взять на себя заботу о нуждающихся.  
Обеспечение минимума социальных благ для трудящихся позволит избежать 
кризисов в социальных отношениях.       
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