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АМБАРКОВ Никола1       

АВТОНОМНОСТА НА ЦЕНТРАЛНАТА БАНКА ВО ЛИПХАРТОВИОТ МОДЕЛ 
НА КОНСЕНЗУАЛНА ДЕМОКРАТИЈА – ЕДЕН КОМПАРАТИВЕН ОСВРТ НА 

МАКЕДОНСКОТО СО БОСАНСКОТО ИСКУСТВОТО 

Апстракт
Општо прифатен факт во политиколошката наука е дека почитувањето на правилата 

и владеењето на правото од страна на сите општествени субјекти е клучен предуслов за 
демократија. Консензуалниот модел на демократија, во теориска смисла, претставува проширена 
и надградена верзија на изворниот Липхартов концепт за консоцијална демократија, кој се појави 
во доцните 60-ти години на 20-от век. Моделот беше користен како механизам за изградба на 
одржлив политички систем во длабоко фрагментирани (поделени) и постконфликтни општества, 
какви што несомнено се босанското и македонското. Во својата почетна фаза, консоцијацијата се 
реферираше искучиво на длабоко поделените општества. Но, подоцна Липхарт го преформатира 
моделот на начин да го прави релевантен за секое едно општество во кое постојат плурални 
интереси. Согласно промената тој го воведе терминот на консензуална демократија. Воведувањето 
на концептот за автономноста на централната банка, како важен маркер на консензуалниот модел, 
е несомнен новитет, бидејќи овој репер не постоеше во првичната консоцијална теорија. Липхарт 
сосема правилно заклучува дека централните банки, во споредба со другите главни органи на 
власта, имаат тенденција да бидат запоставени во политичките науки, што е сосема погрешно 
бидејќи кога централните банки се силни и независни тие играат клучна улога во политичкиот 
процес, и даваат придонес кон макроекономска стабилност на општествата. Оттука, главна цел 
на трудот е преку компаративен осврт да се даде оценка за независноста на централната банка 
во македонскиот и босанскиот модел на консензуална демкратија, преку анализа на нејзината 
уставна и законска поставеност.

Клучни зборови: политички процес, макроекономска стабилност, независност, РСМ, БиХ, 
консоцијална демократија.

1) д-р на политички науки, м-р по европски студии; email: ambarkov_nkl@yahoo.com; amvelbares@gmail.com 
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AMBARKOV Nikola2

THE AUTONOMY OF THE CENTRAL BANK IN THE LIJPHART’S MODEL 
OF CONSENSUAL DEMOCRACY - ONE COMPARATIVE OVERVIEW OF THE 

MACEDONIAN WITH THE BOSNIAN EXPERIENCE

Abstract
It is a generally accepted fact in political science that the observance of rules and the rule of law by 

all social actors is a key precondition for democracy. The consensual model of democracy, in theoretical 
terms, is an expanded and upgraded version of the original Lijphart’s concept of consociational democracy, 
which emerged in the late 1960s. The model was used as a mechanism for building sustainable political 
systems in deeply fragmented (divided) and post-conflict societies, such as Bosnia and Macedonia. In 
its early stages, the consociation referred exclusively to the deeply divided societies. But Lijphart later 
reformatted the model in a way that made it relevant to any society in which there are plural interests. 
According to the change, he introduced the term consensual democracy. The introduction of the concept 
of central bank autonomy as an important marker of the consensual model is an undoubted novelty, as 
this benchmark did not exist in the original consociational theory. Lijphart rightly concludes that central 
banks, compared to other major government bodies, tend to be neglected in the political sciences, which 
is completely wrong because when central banks are strong and independent, they play a key role in the 
political process, and contribute to the macroeconomic stability of societies. Hence, the main goal of the 
paper is to give a comparative assessment of the independence of the Central Bank in the Macedonian 
and Bosnian model of consensual democracy, through an analysis of its constitutional and legal structure.

Keywords: political process, macroeconomic stability, independence, RNM, BiH, consociational 
democracy.

Вовед
Во современоста може да се говори за два доминантни модели на демократија и тоа: 

директна (непосредна) и репрезентативна (или посредна, претставничка). Општо прифатен 
факт во политиколошката наука е дека почитувањето на правилата и владеењето на правото од 
страна на сите општествени субјекти е клучен предуслов за демократија. Кон оваа дихотомна 
оска директна vs. претставничка може да се придодаде уште една друга во која се говори за 
мнозински vs. консензуален модел на демократија. Консензуалниот модел на демократија го 
одликува: извршна власт која е практикувана од коалициона влада; постои повеќепартиски систем 
кој придонесува кон рамнотежа помеѓу извршната и законодавната власт; изборниот систем е 
пропорционален; постои корпоративизам кај интересните групи. Напоредно, власта е федерална 
и децентрализирана; има елементи на силен бикамерализам; ригиден устав кој се менува со 
квалификувано мнозинство; донесените закони подлежат на судска ревизија на уставноста (која 
начелно ја спроведува уставен суд) и постои централна банка која е независна од извршната 
власт. Мнозинскиот модел на демократија е целосен антипод на консензуалниот   (Milutinović, 
2014: 40-41).

Консензуалниот модел на демократија во теориска смисла претставува проширена и 
надградена верзија на изворниот Липхартов концепт за консоцијална демократија, кој се појави 
во доцните 60-ти години на 20-от век. Иако овој модел се поврзува со други автори, Липхарт сепак 
останува негов најмаркантен претставник. Првичната идеја на американскиот политиколог од 
холандско потекло беше на поделените општества да им понуди фундаментален избор за градење 
на демократски институционален дизајн чија окосница би ја претставувал пакет од четири 
компоненти: пропорционална претставеност, влада на голема коалиција во која учествуваат 
политичките лидери на најзначајните општествени сегменти, автономија на групите и взаемно 
вето за заштита на виталниот интерес (Bogaards, 2019: 519). Консоцијалниот модел беше 
користен како механизам за изградба на одржлив политички систем во длабоко фрагментирани 
(поделени) и постконфликтни општества, какви што несомнено се босанскохерцеговското, по 
Граѓанската војна (1992-1995) и Дејтонскиот мировен договор [ДМД] (1995), но и македонското, 
по Вооружениот конфликт од 2001 кој беше приведен кон крај со Охридскиот рамковен договор 
[ОРД]. Иако изворната Липхартова консоцијација, во својата иницијална фаза на теориска 
развојност, се реферираше исклучиво на длабоко поделените општества, подоцна самиот 

2) Ph.D. in Political Science, M.Sc. in European Studies; email: ambarkov_nkl@yahoo.com; amvelbares@gmail.com 
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Липхарт моделот го доразви, доразработи и догради на начин да го прави релевантен за секое 
едно општество во кое постојат плурални интереси. Согласно промената тој го воведе терминот 
на консензуална демократија. Терминолошката промена, која според Сартори „не е сосема 
принципиелна“ (цитирано кај Ванковска, 2014: 119), сепак е оправдана бидејќи консензуалниот 
модел на демократија е еден поекстензивен концепт во чија срцевина сепак остануваат четирите 
погоре посочени консоцијативни столба. Воведувањето на концептот за автономност на 
централната банка несомнено е новитет, бидејќи како идеја таа не е посочена во оргиналниот 
концепт на консоцијална демократија.

Липхарт сосема правилно заклучува дека „централните банки се клучни владини 
институции кои, во споредба со другите главни органи на власта, имаат тенденција да бидат 
запоставени во политичките науки“ (2012: 226), дотолку повеќе што „кога централните банки 
се силни и независни, тие играат клучна улога во политичкиот процес“ (Ibid.,). Оттука, целта на 
овој труд е да се направи компаративен осврт на начинот на кој е поставена централната банка 
во консоцијативниот (консензуалниот) модел на Босна и Херцеговина (БиХ) и Р С Македонија 
(РСМ), ако се знае дека двете општества го прифатија истиот со ДМД, односно ОРД, иако 
определени консоцијациски елементи во двете земји, повеќе низ политичката прагма отколку 
преку системски загарантирани решенија, беа негувани и во рамките на СФРЈ, но и во раните 
90-ти.

1. Независноста на централната банка во Липхартовата консензуална теориска рамка
„Остварувањето на сувереноста и самостојноста на секоја држава, покрај другото, 

подразбира постоење независен монетарен систем над којшто таа ќе го има целосниот империум 
на регулација“ (Климовски и др., 2012: 545). Сето ова имплицира дека централните банки треба 
да останат независни гранки на извршната власт, т.е. да бидат силни, бидејќи било каква нивна 
слабост би претставувала релевантен симптом за слабост на вкупноста на демократскиот систем – 
исто како што слабоста на законодавниот дом или неподготвеноста на врховниот (или уставниот) 
суд да користи судска ревизија е значаен показател за видот на демократијата на која припаѓаат 
овие институции. Давањето независна моќ на централните банки е уште еден начин за поделба 
на моќта и одговара на кластерот на карактеристики на поделена моќ (втората димензија) на 
консензуалниот модел на демократија; централните банки кои се потчинети на извршната власт 
одговараат на логиката на концентрирана моќ на мнозинската демократија (Lijphart, 2012: 226-
227). 

Најважната задача на централните банки е креирањето на монетарната политика, односно 
регулирање на каматните стапки и понудата на пари. Монетарната политика има директно 
влијание врз вкупната макроекономска стабилност на општествата.3 Тука во прв ред се мисли 
на стабилноста на цените и контролата на инфлацијата, а индиректно, но и многу силно, влијае 
на нивоата на невработеност, економскиот раст и флуктуациите во деловниот циклус. Други 
должности што централните банки често ги извршуваат се управувањето со финансиските 
трансакции на владата; финансирање на буџетските дефицити на владата со купување државни 
хартии од вредност, давање заеми од нивните резерви или печатење пари; финансирање развојни 
проекти; регулирање и супервизија на деловните банки; и, доколку е потребно, спасување на 
несолвентните банки и претпријатијата во јавна сопственост (Ibid., 228). Овластувањата и 
функциите на централните банки обично се дефинираат со банкарски повелби кои се статутни 
закони, а не со уставни одредби; сепак, овие повелби имаат тенденција да се зацврстуваат во 
„конвенции со квази-уставна сила“ (Elster, 1994: 68).

Липхарт во својата анализа за независноста на централната банка во моделот на консензуална 
демократија во голем степен, меѓу другото, се потпира на најчесто користениот индекс за оцена 
на независност на централната банка – индексот на Cukierman, Webb и Neyapti (1992). Станува 
збор за типичен индекс кој ја одразува законската димензија на независноста, како една од 
главните компоненти на фактичката независност (Angelovska-Bežoska, 2018: 8). Нивниот индекс 
користи 16 променливи-варијабли во следниве 4 кластери: главен извршен директор, т.е. гувернер 
(именување, разрешување, мандат, држење функции во владата); формулација на монетарната 
политика (овластување за донесување одлуки за монетарната политика, решавање на конфликти 
во врска со монетарната политика и вклученост на централната банка во буџетскиот процес); 
целите на централната банка и ограничувањата на кредитирањето на централната банка на 
владата (заеми со хартии од вредност и без хартии од вредност, потенцијални заемопримачи, 

3)„За макроекономската стабилност многу е значајна стабилноста на владините институции, односно политичката 
стабилност“ (Kilibarda, 2015: 2).
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рокови и услови за кредитирање). Скалата на кодирање е од 0 (најниско ниво на независност) 
до 1 (највисоко ниво на независност). Вкупниот индекс на независност се пресметува како 
пондериран просек на вредностите доделени на поединечните променливи. Најголемата тежина 
е доделена на групата варијабли која се однесува на ограничувањата за кредитирање на владата 
(50 проценти), групата критериуми за главен извршен директор има тежина од 20 проценти, а на 
групите за формулирање политики и цели отпаѓаат по 15 проценти (за повеќе види: Cukierman et 
al., 1992: 356-361).

Според Цукиерман, Веб и Нејапти, највисоки (најнезависни) оценки добиваат гувернерите 
чиј мандат е осум години или подолг, кои не може да бидат разрешени и кои не може истовремено 
да извршуваат други функции во владата. Најниска (најмалку независна) оценка им се дава на 
гувернерите кои се назначени за помалку од четири години, кои можат да бидат разрешени по 
дискреција на извршната власт и на кои не им е забрането да извршуваат други владини функции.4 
Што се однесува до формулирањето на политиката, највисоки оценки имаат банките кои имаат 
ексклузивна одговорност да ја формулираат монетарната политика и играат активна улога 
во буџетскиот процес на владата; централните банки кои немаат влијание врз монетарната и 
буџетската политика добиваат најниска оценка. Во однос на целите, највисоката оцена се доделува 
кога „стабилноста на цените е главната или единствената цел во повелбата, а централната банка 
го има последниот збор во случај на конфликт со други владини цели“. Среден рејтинг се дава 
кога „ценовната стабилност е една цел [заедно] со други компатибилни цели, како што е стабилен 
банкарски систем“, и малку пониски, „кога стабилноста на цените е една цел, со потенцијално 
спротивставени цели, како што е целосна вработеност”. Најниска оцена се дава кога целите 
наведени во повелбата не ја вклучуваат стабилноста на цените. Конечно, централните банки се 
оценети како независни кога им е дозволено да позајмуваат само на централната влада и кога тие 
целосно ги контролираат условите за кредитирањето; обратно, тие се најмалку независни кога 
можат да позајмуваат на сите нивоа на власта, на јавните претпријатија и на приватниот сектор и 
кога за условите за кредитирањето одлучува извршната власт (Lijphart, 2012: 229-230). 

Оттука, врз четирите погоре утврдени кластери од Цукиерман, Веб и Нејапти ќе се направи 
компаративен осврт за легислативната поставеност на централната банка во босанскиот и 
македонскиот консензуален (консоцијативен) модел на демократија.

2. Централната банка на Босна и Херцеговина (ЦББиХ)
ЦББиХ е едена од шесте уставни институции, предвидени во Анексот 4 на ДМД т.е. 

Уставот на БиХ чие седиште е во Сараево. Во членот VII од Уставот на БиХ, кој се реферира на 
ЦББиХ, само начелно ги утврдува основните елементи и карактеристики на оваа институција, 
кои пак детално се разработени во Законот за ЦББиХ. И покрај фактот што со ДМД БиХ беше 
преформатирана во двоентитетска држава, сочинета од Федерацијата БиХ (ФБиХ) и Република 
Српска (РС), сепак, ентитетите немаат централна банка. Причината за ова лежи во фактот што 
Уставот на БиХ во членот III/1.d) монетарната политика ја доведува во надлежност на државата. 
Уставниот текст ја визира ЦББиХ како независна финансиска управна институција, што во 
смисла на функционалната поделба на власта би подразбирало дека таа е управна власт, но не е 
под контрола на врховната извршна власт (Ademović at al., 2012: 195).

Ако ја портретираме ЦББиХ, согласно варијаблите за законска независност на централната 
банка, на Цукиерман, Веб и Нејапти, поаѓајќи од првиот кластер кој се однесува на раководната 
структура, треба да се нагласи дека на чело на банката се наоѓа Управен совет кој е сочинет од 
пет члена, кои ги именува колективното Претседателство на БиХ, од чијшто редови, помеѓу себе 
бираат гувернер, за мандат од шест години, кој нема да биде заменет, освен ако постои таков 
основ предвиден во членот 11 од Законот за ЦББиХ.5 И мандатот на членовите на Управниот 
4) Цукиерман, Веб и Нејапти (1992, 363-367) предлагаат втор индекс заснован на едноставна променлива – стапката на 
смена на гувернерот на централната банка – за која открија дека е подобар показател за независноста на централната 
банка. Појдовната премиса од кои тие поаѓаат е следната: колку е поголема стапката на смена на гувернерот на 
централната банка, толку е помала независноста на централната банка и обратно.
5) Во овој член како основ за дисквалификација и одстранување на членовите на Управниот совет се посочуваат: 
кршењето на правилото на currency board (види подоле); кога член на Советот е прогласен за крив за престап за кој 
бил, или може да биде осуден на казна затвор, без можност за плаќање на парична казна; кој станал инсолвентен 
или банкротиран и не е рехабилитиран или кој поради лошо однесување е дисквалификуван (дискредитиран) или 
суспендиран од страна на надлежните власти во обавување на професионалните активности. Дополнително, основ 
за сменување се смета и постоење на физичка или душевна болест која трае подолго од една година; присуствувал на 
помалку од половина од состаноците на Управниот совет кои се одржани во текот на последните дванаесет месеци; 
учествувал во сериозно кршење на Законот или направил сериозен прекршок на работното место кој битно им штети 
на интересите на Централната банка. Членовите на Управниот совет на ЦББиХ уживаат имунитет, кој не се применува 
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совет трае шест години. Сите тие може повторно да бидат избрани, доколку не постојат основи за 
нивно отстранување, повторно според погоре наведениот член 11 од Законот. Гувернерот има три 
вице заменици.6 Цукиерман, Веб и Нејапти на централните банки чии гувернери имаат мандат 
од 6 до 8 години им доделија индекс од 0.75, на сакалата од 0 до 1 според кои тие ја евалуираат 
независноста на централната банка. Гувернерот на ЦББиХ го бира Управниот совет на Банката, 
но во поглед на овој критериум индексот за БиХ не може да биде највисокиот (1.00), бидејќи „сите 
членови на Управниот совет претходно ги именува Претседателството на БиХ. Ова се оценува како 
да именувањето го врши ‘советот на управата на централната банка, извршната и законодавната 
власт’“ (Kilibarda, 2015: 151). Оттука, индексот за овој критериум е 0.75. Затоа што гувернерот 
не може да биде отстранет од функцијата за време на мандатот од шест години, освен поради 
причини “надвор од политиката”, индексот во оваа смисла е 0.83. (Ibid.,).7 Највисокиот индекс 
на независност – 1.00, на ЦББиХ ѝ се доделува за варијаблата која предвидува дека членовите на 
Управниот совет не може да извршуваат други функции во рамките на други гранки на власта. Во 
членот 10 од Законот за ЦББиХ е јасно посочено дека „личност која е член на Претседателството 
на БиХ, Парламентарното собрание на БиХ, Уставниот суд на БиХ, Советот на министри на 
БиХ, ФБиХ и РС, не може да биде член на Управниот совет“. Уште попрецизно во членот 23 од 
Законот, во ставот 1 се вели дека „додека се на положба, Гувернерот и Вицегувернерот треба во 
потполност професионално да се посветат на работата во Централната банка. Ниеден од нив не 
може да има некоја друга служба или вработување, без оглед дали е платена или не, освен ако таа 
активност не е одобрена од Управниот совет на Централната банка“. Затоа, просечната вредност 
од овие четири варијабли во овој кластер за ЦББиХ изнесува 0.83.

Во поглед на вториот кластер кој се однесува на формулирањето на политиките, според 
Адемовиќ и др. во членот 2 од Законот за ЦББиХ е наведено дека ЦББиХ „ја дефинира, усвојува и 
контролира монетарната политика на БиХ“ (2012: 198). Бидејќи ЦББиХ самостојно ја формулира 
монетарната политика индексот е повторно највисок и изнесува 1.00. Кога сме кај вториот 
критериум за одлучувачкиот збор во случај на конфликт, според Килибарда (2015: 151), кога 
нема никакви одредби во законот за ова прашање (а според нејзе тоа е случајот со БиХ), се смета 
дека клучниот збор го има „Владата, за прашања нејасно дефинирани како банкарски цели”, па 
следствено на ова, наместо највисокиот код 1, се доделува пониската вредност од 0.80. Што се 
однесува до улогата на ЦББиХ во буџетскиот процес на владата, таа со Законот во членот 52 (2) 
(3) може да биде консултирана од страна на надлежното министерство за буџет, за сите значајни 
прашања кои се однесуваат на нејзините задачи или задачи кои инаку се во нејзина надлежност 
(занчи индексот е 1.00). Таа може секоја година да биде консултирана при подготовката на 
Буџетот, а доколку и биде консултирана, поднесува писмен извештај до Советот на министри за 
економските и финансиските прашања. Следствено на сето ова, вкупниот пондериран просек од 
сите три варијабли за БиХ во овој кластер изнесува 0.90.

Во врска со третиот кластер, целите на централната банка, според Адемовиќ и др. (2012: 
198) функционирањето на ЦББиХ врз принципот на Strict Currency Board (стриктен валутен 
борд), е всушност „една од  најважните политики и правила на ЦББиХ“. Ултимативна цел на оваа 
политика е создавање на фиксен курс во однос на цврстината на валутата и одржување на нејзината 
конвертибилност. Според Нихол, ова правило обезбеди цврсто „номинално засолниште” за 
монетарната политика на земјата, финансиска стабилност за сложеното политичко опкружување 
во БиХ, тоа создаде и одреден вид на можност за водење на монетарната политика со оглед на 
тоа што по војната немаше финансиски пазари засновани на пазарна економија (цитирано кај 
Steiner/Ademović, 2010: 873). Ваквата монетарна стратегија на стабилен девизен курс е оценета 
како сосема оптимална, бидејќи може успешно да обезбеди ценовна стабилност, којашто пак е 
предуслов за економски раст и повисоко ниво на доход во економијата. Консеквентно на ова, 
индексот за независност на ЦББиХ и во светло на овој критериум би требало да изнесува 1.00. Но, 
определена група на автори се на мнение дека на ЦББиХ не треба да ѝ се даде оваа максимална 
вредност, туку најниската 0.00, бидејќи во Законот за ЦББиХ ценовната стабилност нигде не е 
поставена како експлицитна цел, туку стабилноста на девизниот курс (Kilibarda, 2015: 92). Од 
друга страна пак, многу често „водењето на стабилен девизен курс се поистоветува со одржување 
на стабилноста на цените“ (Ibid.,).

при гонење, апсење или затварање при сторени тешки кривични дела (Član 11, Zakon o CBBiH).
6) Вицегувернерите ги именува гувернерот со одобрување на Управниот совет. Членовите на Управниот совет може да 
бидат именувани за вицегувернери само со едногласна одлука на Советот (Član 17, Zakon o CBBiH).
7) Само за оние земји во чии законски решенија нема никакви одредници за разрешување може да се додели највисоката 
вредност за независност од 1.00, според индексот на Цукиерман, Веб и Нејапти (1992: 358).
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Конечно, централните банки како што погоре беше посочено, може да бидат оценети како 
независни кога им е дозволено да позајмуваат само на централната влада и кога тие целосно 
ги контролираат условите за кредитирање. За ЦББиХ во врска со овој критериум треба да се 
истакне дека во членот 67 од Законот во поглавјето за Забранети активности на Централната 
банка, во ставот 1 а) е стипулирано дека „само ако не е подруго пропишано со овој закон, 
Централната банка нема да дава никакви кредити под било какви околности“.8 Причината за ова 
лежи во членот 1 став 1 од Законот во кој е прецизирано дека ЦББиХ не може да дава кредити со 
креирање на пари, бидејќи таа, во оваа смисла, функционира како стриктен валутен борд. И овде, 
при овој кластер, кој се однесува на кредитирањето, се доделува највисока индексна вредност на 
независност од 1.00.

3. Централната банка на Р С Македонија (ЦБ на РСМ)
Институцијата централна банка како уставна категорија беше предвидена уште со Уставот на 

Република Македонија од 1991 година, во членот 60, каде е именувана како Народна банка на РМ 
(во подолниот текст ЦБ на РСМ) при што се утврдува дека таа е емисиона банка која е самостојна 
и одговара за стабилноста на валутата, за монетарната политика и за општата ликвидност на 
плаќањата во Републиката и во странство. Организацијата и работата на Централната банка се 
уреди со закон, кој беше донесен во 1992 година. По неговата десетгодишна примена, во 2002-та 
беше проценето дека е неопходно истиот да биде променет, преку антиципирање на решенија 
кои се компатибилни со потребите на современите економски текови. Законот за ЦБ и понатаму 
продолжи да се новелира (во 2010-та беше донесен актуелниот) заради хармонизирање со 
решенијата од европското законодавство (Климовски и др., 2012: 545-546). 

Ако ја разгледаме ЦБ на РСМ низ првиот кластер од варијабли за нејзината независност 
која се однесува на должината на мандатот на гувернерот, тој во Р С Македонија изнесува седум 
години, со право на реизбор. Оттука, според индексот на Цукиерман, Веб и Нејапти, вредноста 
е 0.75. Ова е сепак релативно висок индикатор за независност, бидејќи идејата на законското 
решение е мандатот на гувернерот и вицегувернерите9 да биде релативно подолг од оној на Владата, 
Собранието и Претседателот, кои се 4 односно 5 години соодветно. Ова е делумно така, бидејќи 
предлогот за гувернер го дава Претседателот на Републиката, а него го именува и разрешува 
Собранието. Оттука, индексот за РСМ е 0.50, бидејќи изборот го прави законодавниот дом, а не 
Советот на Банката.10 Што се однесува до критериумот за разрешување, членовите на Советот на 
ЦБ на РСМ, вклучително и гувернерот, може да бидат сменети, но само во исклучителни случаи 
кои се строго дефинирани во членот 53 од Законот за ЦБ на РСМ,11 и затоа индексот изнесува 
0.83. Значи не постои можност за разрешување како резултат на дискрециона одлука на Советот 
на Банката, законодавниот дом или по налог на извршната власт. Гувернерот и вицегувернерите 
на ЦБ на РСМ се професионално ангажирани, т.е. не смеат да имаат друг работен ангажман без 
оглед дали за тоа добиваат надоместок.12 Дополнително, независноста е зајакната и поради фактот 
што влијанијата и искушенијата на повеќепартискиот систем се елиминирани преку забраната 
членовите на Советот да бидат партиски ангажирани. На иста линија е и законското решение 
во кое се вели дека членовите на органите надлежни за донесување на одлуки во ЦБ на РСМ не 
добиваат инструкции од органите на државната власт и управа. За разлика од другите варијабли 
во овој кластер, индексот за независност овде е со највисока вредност 1.00. Просечната вредност 
од сите четири варијабли во овој прв кластер според актуелното законско решение за ЦБ на РСМ 
изнесува 0.77.

8) Но, Законот не дефинира на кому му забранува (Kilibarda, 2015: 144).
9) Вицегувернерите ги именува Собранието на Република Северна Македонија на предлог на гувернерот (Член 49 (3) 
од Законот за НБРСМ).
10) Советот на ЦБ на РСМ, се состои од девет члена од кои еден е гувернерот и три вицегувернери со статус на 
извршни членови и пет неизвршни членови, кои доаѓаат од редовите на стручните и научните работници, и имаат 
високо образование, но и професионална експертиза во сферата на економијата, финансиите, банкарството или 
правото. Неизвршните членови на Советот на ЦБ на РСМ ги именува Собранието на РСМ на предлог на Владата на 
РСМ (член 49 од Законот за НБСРМ). Сите членови на советот не смеат да бидат претставници или членови во управен 
одбор на банка или штедилница. Со ваквата законска забрана се елиминира можноста Советот на ЦБ на РСМ да биде 
продолжена рака на деловното банкарство.
11) Тука, во прв ред се мисли на: злоупотреба или сериозен пропуст во вршењето на службената должност; или не е во 
можност да ги извршува задачите поради телесна или ментална неспособност која трае повеќе од три месеци; или не 
ги извршува должностите во поседователен период од најмалку три месеци без да добие дозвола од Советот на Банката 
(член 53 (1) од Законот за НБРСМ).
12) Но, Законот допушта нивен ангажман како универзитетски професори или во научно-истражувачка институција, 
или времен ангажман во меѓународна финансиска институција, а забранува поседување на 5 или повеќе проценти од 
капиталот во финансиска институција во РСМ, за време на мандатот и не смеат да бидат членови на политичка партија 
или синдикат (член 50 (3) од Законот за НБРСМ).
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Во поглед на формулирањето на политиките, направен е кардинален чекор напред во 
актуелното законско решение, во споредба со првичното од 1992 каде „целите на монетарната 
политика ги утврдуваше Собранието на Република Македонија“ (Климовски и др., 2012: 553). 
Затоа, ако индексната вредност во поглед на овој критериум, во првата деценија од независноста 
изнесуваше 0.67, сега со постојниот законски текст, кој јасно експлицира дека ЦБ на РСМ 
самостојно ги утврдува целите и задачите на монетарната политика, тој ја достигна највисоката 
вредност од 1.00. ЦБ на РСМ го има и последниот збор по прашања јасно дефинирани во Законот 
како нејзини цели, што не беше случај до донесувањето на актуелното законско решение, кога 
легислатурата по однос на политиките го имаше последниот збор. И тука индексот од првичните 
0.40 се искачи до највисоката вредност од 1.00 (Angelovska-Bežoska, 2018: 10). Кога сме кај 
оваа втора варијабла, за тоа кој има одлучувачки збор при разрешување на конфликтите, според 
актуелната гувернерка на ЦБ на РСМ, Ангеловска-Бежоска (2018: 14) „Законот не содржи 
конкретна одредба за решавање на конфликти, но севкупниот впечаток од Законот е дека конечната 
одлука ја има Советот на ЦБ на РСМ“. Ова воопшто не е спорно, бидејќи самите автори на овој 
индекс, Цукиерман, Веб и Нејапти (1992: 359), го препорачуваат токму овој пристап – ако законот 
не содржи одредби кој ја регулираат оваа материја, оцената да се дава на основа на впечатокот 
од исчитување на самиот законски текст. Треба да се нагласи дека во поглед на регулирањето на 
односите со Министерството за финансии двете институции поаѓаат од премисата дека е неопходно 
да разменуваат податоци и информации кои се релевантни за функционирањето на монетарниот 
и финансискиот  ситем, на начин да не постојат елементи на хиреархиска субординираност, туку 
по пат на перманентна соработка и координација (Климовски и др., 2012: 548). Сепак, ЦБ на 
РСМ нема активна улога во буџетскиот процес, па оттука индексната вредност е 0.00, а вкупната 
пондерирана вредност од сите овие три индикатори за РСМ во овој кластер е 0.75.

Што се однесува до критериумот цели, треба да се нагласи дека во членот 6 (1) од Законот за 
ЦБ на РСМ, кој се однесува на оваа материја, е јасно наведено дека „основна цел на Централната 
банка е постигнување и одржување на ценовната стабилност“,13 а како нејзина друга цел, „која е 
подредена на основната цел, е да придонесува кон одржување на стабилен, конкурентен и пазарно 
ориентиран финансиски систем (став 2). Напоредно во ставот (3) се посочува дека Централната 
банка „ја поддржува општата економска политика без да го загрози остварувањето на целта 
утврдена во ставот (1) од овој член и во согласност со принципот на отворена пазарна економија 
со слободна конкуренција. „Доколку со другите делови од економската политика, кои ги водат 
органите на државната власт од економската сфера, се нарушува таа ценовна стабилност, ЦБ на 
РСМ не треба да ја следи таа политика, зашто во тој случај би постапувала спротивно на својата 
законски одредена цел“ (Климовски и др., 2012: 553). Бидејќи стабилноста на цените е главната 
цел во повелбата на ЦБ на РСМ – индексот за независност е повторно највисокиот т.е. 1.00.

Кога сме кај кредитирањето, во РСМ Централната банка „не одобрува, директно или 
индиректно, кредити на Владата на Република Северна Македонија или кој било друг орган 
на државната власт, јавно претпријатие, јавни установи, трговски друштва основани од 
државата или во кои државата е доминантен сопственик,  органите на општините, општините 
на градот Скопје и градот Скопје, освен кредити на Владата на Република Северна Македонија 
за непречено функционирање на платниот систем кои достасуваат во текот на истиот ден. 
Кредитите се обезбедени со преносливи државни хартии од вредност и целосно се отплаќаат 
пред крајот на истиот ден“ (член 44 Закон за НБРСМ). Ова законско решение подразбира дека 
ЦБ на РСМ „може да и одобрува интрадневни заеми на државата за непречено извршување 
на платните трансакции поддржани со државни хартии од вредност. (...) Законот не прецизира 
ограничувања за интрадневното кредитирање и деталните рокови и услови за кредитирање, но 
највисоката вредност за сите критериуми во групата за заеми е доделена имајќи предвид дека 
целта на кредитирањето е непречено функционирање на платниот систем наместо финансирање 
на буџетските потреби. Во пракса, Владата не прибегнува кон задолжување во текот на денот 
од централната банка“ (Angelovska-Bežoska, 2018: 15). Оттука, за целиот овој кластер, кој се 
реферира на кредитирањето, како што е погоре посочено во анализата на актуелната гувернерка 
на ЦБ на РСМ, на истата ѝ се доделува највисоката вредност на независност 1.00.

13) Тука, според Ангеловска-Бежоска (2018: 13) „законот не е целосно усогласен со Уставот кој како цели на ЦБ на 
РСМ ги дефинираше стабилноста на валутата, монетарната политика и стабилноста на домашните и надворешните 
плаќања. Сепак, на овој критериум му е доделена највисока вредност од 1.00.“

АВТОНОМНОСТА НА ЦЕНТРАЛНАТА БАНКА ВО ЛИПХАРТОВИОТ МОДЕЛ НА КОНСЕНЗУАЛНА 
ДЕМОКРАТИЈА – ЕДЕН КОМПАРАТИВЕН ОСВРТ НА МАКЕДОНСКОТО СО БОСАНСКОТО ИСКУСТВОТО
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Заклучок
Од погоре изведената анализа може да се констатира дека постои определен степен 

на сличности, но и одредени разлики, во позиционирањето на централните банки на БиХ и 
РСМ, во консоцијативните политички системи на двете земји. Уставот на двете држави, како 
највисок позитивно-правен акт, ја предвидува централната банка како уставна категорија, чија 
позиционираност во политичкиот систем е разработена и прецизирана преку соодветно законско 
решение. 

Ако тргнеме од првиот кластер на варијабли, кој се реферира на законската независност, 
може да се забележи дека должината на мандатот на гувернерите на двете банки е слична – во 
РСМ (7), а во БиХ (6) години, поради што индексот во поглед на оваа варијабла е истоветен 0.75. 
Истоветна е и идејата во двата закона да должината на мандатот на гувернерот и советот на двете 
банки да е подолг од оној на шефот на државата, кој е инокосен (во РСМ), односно колективен 
орган (во БиХ), бидејќи токму овој орган го дава предлогот за именување на гувернерот 
(РСМ), односно членовите на Советот на ЦББиХ. Но, суштинската разлика е што изборот на 
гувернерот во РСМ го прави Собранието, додека во БиХ тој се избира од редовите на членовите 
на Управниот совет. Поради инволвираноста на законодавната власт во изборот на гувернерот, 
индексот во РСМ, во поглед на оваа варијабла е понизок (0.5) во споредба со БиХ, на која ѝ е 
доделена вредност од 0.75, бидејќи изборот го прави токму Управниот совет, чиј членови пак 
се именувани на предлог на Претседателството на БиХ. Двете банки имаат идентичен број на 
вицегувернери (3), кои се бираат на предлог од гувернерот, но во РСМ изборот го потврдува 
Собранието на РСМ, а во БиХ челновите на Управниот совет со едногласност. Дополнително, 
членовите на советот во двете земји (чиј состав го подразбира гувернерот и неговите заменици) 
може да претендираат на повторен реизбор (Кilibarda, 2015: 117-120). Управниот совет во БиХ 
има покамерен карактер, сочинет е од 5 члена, за разлика од РСМ каде тие се вкупно 9 на број. 
Двата законски текста утврдуваат јасни критериуми за евентуално предвремено разрешување на 
гувернерот од функцијата и не оставаат простор за дискрециони одлуки на управните совети, или 
произволност на законодавната или извршната власт, а напоредно е антиципирано и високо ниво 
на професонализација во извршување на функцијата преку нејзина неспоивост со извршување 
на други функции и должности во рамките на другите гранки на власта. Според Килибарда 
(2015: 151) одговорот на прашањето за двете централни банки “дали гувернерот може да биде 
во владата” е “не”, но ова во Законот за ЦББиХ е категорично одредено, додека во РСМ Законот 
содржи одредби кои може да се толкуваат како тоа да е така, т.е. дека не може да обавува ниту 
една друга должност. Затоа и на двете земји, во светло на овие два критериума, им се доделуваат 
високи индекси на независност од 0.83, односно 1.00. Сепак, на ниво на целиот кластер индексот 
на независноста во БиХ е поголем (0.83) во споредба со РСМ (0.77) бидејќи изборот на гувернерот 
го прави Управниот совет и de facto една гранка на извршната власт (Претседателството на БиХ), 
а не законодавниот дом како што е случајот со РСМ.

Кога сме кај формулирањето на политиките, повеќе од евидентно е дека станува збор 
за прерогатив кој исклучиво им припаѓа на централните банки на БиХ и РСМ, бидејќи истите 
самостојно ги формулираат, утврдуваат целите и задачите на монетарната политика. Што се 
однесува до прашањето кој го има последниот збор во разрешувањето на конфликтите, автори 
како Килибарда (2015: 151) се на мнение дека највисоките оценки, кај овој критериум треба да 
се даваат за оние земји во чии законски решенија е предвидено дека одлуките на централната 
банка не може да се поништуваат, укинуваат или прогласуваат за ништовни. Истата авторка го 
посочува токму Законот за ЦБ на РСМ кој оневозможува нејзините одлуки да бидат соборени, 
отповикани, поништени или изменети од трети лица, и дополнително потенцира дека одредбите 
од Законот за ЦБ на РСМ не може да се менуваат или да бидат заменети со други закони (Ibid., 
108). Затоа во РСМ индексот за оваа варијабла е највисок, и изнесува 1.00, додека во БиХ, според 
истата авторка е понизок (0.80), бидејќи тамошното законско решение нема вакви одредби. Што 
се однесува до третата променлива во овој кластер, буџетскиот процес, во БиХ во Законот е 
јасно експлицирано дека ЦББиХ може да биде консултирана од надлежното министерство при 
изготвување на Буџетот (1.00), додека во РСМ такво нешто не е предвидено (0.00). Токму поради 
овој последен критериум, повторно индексот на независност за ЦББиХ во целиот овој кластер е 
повисок (0.90), од оној за ЦБ на РСМ, кој е понизок и изнесува 0.75. 

Во поглед на целите, ЦБ на РСМ како императив кој го поставува пред себе е одржување 
на ценовната стабилност (оттука индексната вредност за целиот кластер е 1.00), додека во БиХ 
сето ова останува да биде спорно. Од една страна, целта која ја зацртува пред себе ЦБ на БиХ 
е постигнување и одржување на стабилност на домашната валута (конвертибилна марка), така 
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што ја издава домашната валута според аранжманот познат под називот на currency board (Član 
2.1, Zakon o CBBiH), т.е. целта е остварување стабилност на девизниот курс. Но, од друга страна, 
често пати водењето на стабилен девизен курс се поистоветува со одржување на стабилноста на 
цените. „И покрај тоа што ЦББиХ работи во системот на валутен борд, (...) потребно е стабилноста 
на цените да се истакне како основна цел“ (Kilibarda, 2015: 96).

Што се однесува до последниот четврти кластер, кредитирањето, бидејќи двете централни 
банки не одобруваат кредити им се доделува маскимален код – 1.00. 

Oценката за независноста на централните банки на БиХ и РСМ во овој труд беше заснована 
врз законските одредби, а искористениот индекс на Цукиерман, Веб и Нејапти послужи само 
како показател за нивната фактичка независност. Затоа, резултатите од ваквите вреднувања 
на независноста треба да се толкуваат со претпазливост, бидејќи „различните вредности на 
индексите покажуваат дека иако законскиот индекс треба да обезбеди прилично јасна проценка 
на законскиот аспект на независноста, тоа не е секогаш случај. Оценувањето зависи и од 
субјективното толкување на законските одредби, особено кога законот не е многу прецизен, 
давајќи простор за различни размислувања“ (Angelovska-Bežoska, 2018: 16). Дополнително, 
„дури и ако законите се јасни и конкретни, практиката може да се разликува според различни 
политички култури, што ќе резултира со јаз помеѓу de jure и de facto независноста (...). Во некои 
случаи фактичката независност може да биде поголема во споредба со законската, што, во 
голема мера, зависи од личноста и професионалната позадина на гувернерот, но и од личноста и 
професионалната позадина на највисоките функционери во владата (особено на министерот за 
финансии)“ (Ibid., 19-20).

Оттука, по направениот компаративен осврт, може да заклучиме дека во двата политички 
система на консоцијална (консензуална) демократија, на БиХ и РСМ,14 во поглед на поставеноста 
на нивната централна банка во сегашната законска рамка, може да констатираме дека таа 
располага со висок степен на автономност, независност од централната власт. Исто така, треба 
да се нагласи дека целосно независна централна банка оттргната од влијанието на државната 
власт и управа не постои. Може да се говори само за поголем или помал степен на независност. 
Во солидно развиените демократии е општо прифатено мислењето дека централната банка не 
треба да се третира како  државен орган, и дека таа не треба да биде слеана, стопена со државната 
структура. Централната банка, како што покажаа овде анализираните случаи, треба да има 
„одреден степен на автономија, односно независност, но независност во рамките, а не надвор од 
државната структура“ (Трпевски, 2003: 337).

14) Според Ангеловска-Бежоска (2018: 10) вкупниот индекс на независност, како пондериран просек од сите четири 
кластера, за ЦБ на РСМ изнесува 0.92. За БиХ, како што беше посочено погоре останува спорен третиот кластер, 
бидејќи стабилноста на цените не е посочена како експлицитна цел, што би значело дека кодот за целиот овој кластер 
би бил 0.00, па оттука пондерираната вредност од сите четири кластера за БиХ би изнесувала (0.80). Но, ако за водењето 
на стабилен девизен курс, кој е посочен како примарна цел на ЦББиХ (а кој често се поистоветува со одржување на 
стабилност на цените), на ЦББиХ ѝ се додели највисокиот код 1.00, за овој трет кластер, тогаш вкупниот просек од 
сите четири кластера за БиХ би изнесувал 0.95. 

АВТОНОМНОСТА НА ЦЕНТРАЛНАТА БАНКА ВО ЛИПХАРТОВИОТ МОДЕЛ НА КОНСЕНЗУАЛНА 
ДЕМОКРАТИЈА – ЕДЕН КОМПАРАТИВЕН ОСВРТ НА МАКЕДОНСКОТО СО БОСАНСКОТО ИСКУСТВОТО
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АПАСИЕВ Димитар1      

ДОМАШНИТЕ СЕМЕЈНИ СУДЕЊА ВО СТАРОТО РИМСКО ПРАВО

Апстракт: Трудов што е пред вас се занимава со проблематиката на т.н. семејно правосудство 
во Рим, како архаичен облик на приватнo судење, кои природно се јавил на самите почетоци на 
римското процесно право. Поподробно се обработени „агнатските судови“, односно т.н. домашно 
/ куќно судство; како и „когнатските судови“, односно т.н. фамилијарно / роднинско судство. 
Посебно е ставен акцент на судењето на жената и на судењето на децата, кои биле под власта 
на pater familias, а дадени се и одломки од старите автори кои се однесуваат на процесуирањето 
и на казнувањето на т.н. фамилијарни злодела, од кои како најекстремен случај се сметало 
таткоубиството (лат. parricidium). 

Клучни зборови: агнатски судови; когнатски судови; соседски суд; право на изложување; 
фамилијарни злодела; таткоубиство.

APASIEV Dimitar2

DOMESTIC FAMILY TRIALS IN ANCIENT ROMAN LAW

Abstract: This paper deals with the problem of the so-called ‘family justice’ in Rome, as an 
archaic form of private trial, which naturally arose at the very beginnings of Roman procedural law. 
We elaborate the “agnatic courts”, or, the so-called domestic / house judiciary; as well as the “cognatic 
courts”, or, the so-called family / kinship judiciary. Special emphasis is placed on the trial of the woman 
and the trial of the children, who were under the authority of the pater familias. Also some excerpts from 
old authors are provided, which refer to the prosecution and punishment of the so-called ‘family crimes’, 
of which parricide (lat. parricidium) was considered the most extreme case.

Key-words: agnatic courts; cognatic courts; neighbor court; ius vitae ac necis (lat.); family 
crimes; parricide.

I. Вовед
Првиот период од развојот на римскиот правен поредок на Ius e оној кога правото сѐ уште 

било непишано, односно, претставува само вербален израз на внатрешното чувство за правда на 
примитивниот човек. Овој традиционален усмен период трае од средината на VIII до средината 
на V век пр. н. е., односно уште од пред основањето на Градот, па сѐ до појавата на легендарниот 
прв пишан Закон на 12 таблици. За прастариот римски поредок на обичајното, преддржавно и 
ранодржавно непишано право (лат. ius non scriptum) во Јустинијановите Институции (Institutiones 
/ 533 год. н. е.) се вели дека тоа „доаѓа од она што ќе го потврди праксата, бидејќи долготрајните 
обичаи (mos / mores maiores), потврдени со согласноста на оние кои ги применуваат, важат исто 
како да се закони“.3

За жал, сите настани од државно-правната историја на Рим не се еднакво образложени 
и осветлени, а причина за тоа е нееднаквата застапеност на бројот и квалитетот на изворите. 
Па така, за најстариот архаичен период од Рим се пронајдени ретки археолошки артефакти и 
ракописи, чија веродостојност е спорна; а како традиционални извори се вбројуваат легендите и 
народните преданија зачувани во делата на подоцнежните историчари. Како редок правен извор за 
овој, скоро два и полвековен, почетен монархистички период е зачувана само збирката архаични 
правни правила наречена Кралски закони (Leges regiae или Leges curiatae / ок. 500 год. пр. н. е.) 
1) Вонрден професор на Правен факултет, Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, email: dimitar.apasiev@ugd.edu.mk. 
2) Associate professor at the Faculty of Law, State University Goce Delcev – Stip, email: dimitar.apasiev@ugd.edu.mk.  
3) Iustiniani, Institutiones, 1, 2, 3 [9]: Constat autem ius nostrum ex scripto aut ex non scripto... Ex non scripto ius quod usus 
comprobavit. nam diuturni mores consensu utentium comprobati legem imitantur. Понатаму, во Дигестите, се вели: „Но, и оние 
[права] кои со долготрајна пракса се потврдени и низ многу години почитувани, како преќутна согласност на народот, 
[несомнено е дека] треба да се почитуваат, [исто] како и пишаните права“ (D. 1, 3, 35 – Hermogenianus libro primo 
iuris epitomarum: Sed et ea quae longa consuetudine comprobata sunt ac per annos plurimos observata, velut tacita civium 
conventio non minus quam ea quae scripta sunt iura servantur). Види уште и: D. 1, 3, 32 pr. и D. 1, 3, 38.

УДК:340.141(37)
343.8:316.812.35(37)

343.8:392.31(37)
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која нам ни е драгоцен извор на сознанија за најстарите облици на архаичното правораздавање. 
Римскиот правник Помпониј (Pomponius Sextus / II век),4 во поглед на доносителот на овие закони 
– кои до нас стигнале само во фрагменти, преку делата на одредени антички автори – дообјаснува 
дека тие, всушност, биле само предложени од кралевите, а фактички биле донесени од страна на 
еден од првите видови народни собранија наречени Куријатски комиции (Comitia curiata).5 Од 
достапните одредби на оваа „Папиријанова книга“ (Ius Papirianum)6 дознаваме дека во периодот 
на Кралството (regnum), како прв и почетен период од создавањето на римската држава, постоеле 
два главни вида правосудни органи: приватни [семејни] и јавни [државни] судови кои, врз основа 
на расположливите извори, ќе бидат обработени во продолжение, особено задржувајќи се на т.н. 
семејно правосудство во периодот на Старото [архаично] римско право.

* * *

Уште на самиот почеток треба да потенцираме дека во најраниот римски период, наспроти 
организираната општествена заедница (civitas) – не стои поединецот (individua), туку семејството 
(familia)! Со други зборови, човекот тогаш бил „изгубен“ во рамките на големото семејство па 
затоа, во тој почетен период на развој, доминантна е улогата на приватните судови. Овие судови, 
всушност, се оние кои функционирале во рамките на еднo домаќинство и кои првенствено 
биле одговорни и природно надлежни за пресудување во приватните, меѓуроднински или т.н. 
фамилијарни спорови. Овие спорови, пак, првенствено се поврзани со поинтимните внатрешни 
семејни прашања  – како оние за потеклото и сродството, за бракот и родителството т.е. 
посвојувањето, за туторството и старателството, за поделбата на имотот и сл. – а дури потоа 
се занимаваа со надворешните, т.е. „екстерни прашања“ – на пример, во случај кога член на 
нивната семејна заедница ќе причинел штета на некое друго семејство. Затоа, овие први семејно-
роднински и легитимни правосудни органи, само условно – според видот на сродството и за 
потребите на нашето специфично истражување – би можеле да ги класифицираме на т.н. агнатски 
и когнатски судови.7

II. Aгнатски судови – Домашно [куќно] судство
Од текстовите на старите автори кои ни се достапни, не е јасно дали во рамките на 

конзорциумот (anticum consortium или societas fratrum), односно, семејната задруга на 
агнатските сродници, создадена непосредно по распаѓањето на родот (gens), постоеле и домашни 
[куќни] судови, кои дејствувале во рамките на поширокото домаќинство. Ова поради фактот што 
во најстарите големи семејства, крвните врски, сами по себе, немале правно значење доколку 
роднината не живеел „под ист покрив“, односно, во една иста семејна заедница со блиските – 
која, во тој период, беше заедница на производители (familia rustica). Се знае дека на чело на 
задругата се наоѓал старешината, а машките лица од најстарата генерација, со еднакви права и 
заедно со него, учествувале во решавањето на општите и заеднички работи. 

Подоцна, кога римските конзорциуми (consortium), под влијание на развитокот на 
производствените сили, почнуваат да се распаѓаат и делат на неколку помали домови или 
домаќинства (domus) кои, всушност, беа патријархални агнатски семејства (familia pecuniaque), 
почнуваат да функционираат како самоодржувачки затворени стопански целини чија цел била, 
преку „заедничкото живеење и работење“, да обезбедат нужни средства за сопствен опстанок и 
егзистенција. Главниот шеф на домаќинството (pater familias), кој уште се нарекуваше и глава 
на фамилијата или старешина на патријархалното семејство, всушност, е единственото „лице со 
свое право“ (sui iuris), т.е. она лице во чии раце е сконцентрирана сета власт во семејството. Оваа 
4) Помпониј Секст е угледен правник кој дејствувал за време на владеењето на императорите Адријан и Антониј Пиј. 
Покрај големиот број дела, коментари и монографии од областа на цивилното и преторското право, особено е познат по 
објавувањето на Кратката историја на римското право и на правната наука (Liber singularis enchiridii или скратено 
Enchiridion), од која една опширна одломка, т.е. titulus, е внесена и во Jустинијановите Дигести.
5) Куријатските комиции (Comitia curiata) биле една од најстарите установи на родовско-племенското општествено 
уредување во Рим и прв вид на римско народно собрание во периодот на т.н. воена демократија. Овој вид собранија, 
како државен орган на јавната власт, ги свикувал кралот (rex) и решавале за важни прашања во римското општество во 
целина, како и за правата на одредени римски граѓани – во улога на т.н. зборни судови.
6) За оваа прва кодификација на најстарите римски закони од монархистичкиот период види ја и мојата монографија 
Римско право – Практикум: Кодификациите на римското право, универзитетско учебно помагало објавено на 
Е-Библиотеката и Е-Репозиториумот на Државниот универзитет „Гоце Делчев“, Штип, 2015, 21–46 (достапна за 
бесплатно електронско преземање на следниов линк: www.e-lib.ugd.edu.mk).
7) Во римското семејно право, агнатско се нарекувало она сродство кое се заснова врз заеднички живот и работа под 
власта на еден pater familias; a когнатско – крвното сродство, врз основа на потеклото од заеднички предок / предци.

АПАСИЕВ ДИМИТАР
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негова неограничена власт е позната како „потестас“ (potestas) или „доминиум“ (dominium) – што 
значело целосна, апсолутна и доживотна власт врз својата жена, како и врз жените на неговите 
оженети синови (manus); потоа врз своите родени или посвоени деца и врз нивните потомци, 
односно, врз своите внуци и правнуци – како „лица под туѓа власт“, т.е. лица alieni iuris (patria 
potestas);8 па врз робовите и добитокот (dominica potestas); како и врз сиот имот составен од: 
земјишта, згради, куќи, дворови, вили, амбари, трла и други недвижности или, пак, подвижни 
ствари, какви што беа средствата за производство и производите на трудот од неговите потчинети 
(dominium или proprietas).9

Во врска со можното постоење на т.н. домашен суд, интересен е еден фрагмент даден од 
Сервиј (Maurus Servius Honoratus / IV–V век), во своите познати Коментари на Вергилиј, кога 
споменувајќи го римскиот крал Нума Помпилиј (вл. VII век пр. н .е.),10 вели дека ако во негово 
време некој убиел некого од небрежност, тогаш „за главата на убиениот, неговите агнати (agnates) 
требало да му понудат овен на Собранието“!11 Од формулацијава не е докрај јасно дали пред да одат на 
народниот собраниски суд, односно, пред да се појават пред Куријатските комиции (Comitia curiata), како 
тогашни зборни органи на власта, агнатите – кои живееја заедно со убиецот – спроведуваа одредена т.н. 
интерна [домесциона] казнена постапка кон него, како ненамерен сторител на така тешко кривично дело 
кое, во конкретниот случај, требало и морало да биде „откупено“ токму од страна на неговите роднини-
агнати.12

Историчарот Дионисиј Халикарниски (I век),13 говорејќи за правото на обајцата родители да 
не го прифатат новороденчето, ни дава и еден интересен пример на, условно речено, соседски суд 
– имено, родителите и блиските роднини на бебето биле должни, пред да го отфрлат тукушто 
роденото детенце кое имало вродени малформации, да им го покажат на комшиите „кои ќе 
посведочат за вистинитоста на таквата ситуација“ [cf. Dion., Antiquitаtes, II, 15, 2]:14

[Уште првиот римски рекс] Ромул им наметна обврска на граѓаните [овие] да [мораат] 
ги прифатат сите машки деца и [само] првородената ќерка, но не и недоносеното дете [т.е. 
зачетокот], ниту детето кое е сакато, ниту [она кое е] монструм! За овие [дефектни деца] на 
родителите не им е забрането да ги изложат [т.е. да не ги прифатат на одгледување, односно, 
едноставно да ги отфрлат и остават да умрат], но само ако претходно – веднаш по раѓањето 
– им ги покажат на [петмина од] своите [најблиски] соседи, за овие да [можат да] посведочат 
[за тоа]... Против оние, кои не се покоруваа на овие закони, одреди и казни, а меѓу останатите 
беше и таа да им се заплени [една] половина од имотот.15

Во поглед на мошне контроверзното право на изложување, т.е. отфрлање или неприфаќање 
на новороденчето, споменато овде, треба да напоменеме дека во најстаро време, прифаќањето на 
новороденчето (tollere liberum), како рамноправен член на семејната заедница, кое се изведувало 
од страна на pater familias-от, бил еден од двата конститутивни услова за засновање на patria 
potestas врз него. Вториот неопходен услов бил детенцето да е родено од жена која била во 
правовалиден римски брак (matrimonium iustum) со pater familias-от или со некој машки член на 
неговиот domus. Всушност, веднаш по породувањето на мажената жена, шефот на семејството 
8) Pater familias беше „оној кој во домот господареше“ (qui in domo dominium habet); а patria potestas беше „сета власт 
врз стварите и лицата“ (et in res, et in personas) – cf. D. 50, 16, 195, 1. Колку за појаснување, во правната романистика 
е стандардизиран вообичаениот, општоприфатен начин на цитирање на Јустинијановите Дигести – постапка која 
стручно се нарекува инскрипција. Така, на пример, предмалку употребената кратенка D. 50, 16, 195, 1 означува: Digesta, 
книга 50, титулус 16, фрагмент 195, параграф 1 [често означен и со симболот §].
9) Види и кај Иво Пухан, Мирјана Поленак – Аќимовска, Владо Бучковски и Гоце Наумовски, Римско право, УКИМ, 
Правен факултет „Јустинијан Први“, Скопје, 2014, 128–133.
10) Numa Pompilius  (вл. ок. 715–673 год. пр. н. е.) е вториот од вкупно седумте римски кралеви од т.н. Етрурска династија, 
кој дошол на престолот веднаш по легендарниот основач на градот, Ромул.
11) Cf. Serv., Verg. georg., III, 387: Во Нумиевите закони е пропишано дека за оној кој од немарност убие некого требало, за 
главата на убиениот, неговите агнати на Собранието да му понудат овен (In Numae legibus cautum est, ut si [quis] imprudens occidisset 
hominem, pro capite occisi agnatis eius in contione offerret arietem).
12) Servius, Vergilii ecl., IV, 43.
13) Дионисиј (Dionisius) кој творел во Августовско време, потекнувал од малоазискиот град Халикарнас, по што го 
добил и презимето. Автор е на познатото дело насловено како Antiquitаtes Romanarum (7 год. пр. н. е.) кое се преведува 
како Римски старини или како Римска археологија, а е поделено на XX книги, од кои во целост се зачувани само првите 
девет.
14) Дури и подоцна, во Законот на 12 таблици, се вели дека „деформираното дете треба веднаш да се убие“ (Lex XII tab., 
4, 1: Cito necatus tanquam ex XII tabulis insignis ad deformitatem puer). 
15) Cf. Cicero, De legibus, III, 8, 19 – XII tab., 4, 1: Necessitatem imposuit Romulus civibus, omnem virilem prolem educare 
et filias primogenitas, necare vero nullum fetum triennio minorem, nisi natum mutilum aut monstrum statim post partum, quos 
a parentibus exponi non prohibuit, dummodo eos prius ostenderent quinque vicinis proximis [iique id comprobassent; in eos 
uero, qui legibus istis non obtemperarent, poenas statuit cum alias tum etiam hanc, bona eorum pro parte dimidia publicari].
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го земал бебето в раце и церемонијално го кревал од земјата, т.е. неколкупати го подигал во 
воздух – на тој начин, симболично прифаќајќи го и признавајќи го за свој легален потомок. Но, 
во понатамошниот развој на римското семејно право овој чин го изгубил своето правно значење 
и неговото свесно или несвесно пропуштање не предизвикувало никакви правни последици.16

Единствен извор за тоа што за ова право беше предвидено во древниот Закон на 12 таблици, 
ни е една одломка од познатото Цицероново дело За законите (De legibus / издадено меѓу 51 и 46 
год. пр. н. е.): тој тука, говорејќи во контекст на нововостановената трибунска власт, попатно го 
споменува и ова татковско право кое, дури и во тоа ранорепубликанско време, било ограничено 
само на „монструозните деца“ кои би биле родени со некакви малформации или вродени 
деформитети [cf. Montesquieu, De l’éspirit..., IV, 23, 22].17 Во класичниот период, правото на 
излагање на децата се задржува само во некои исклучителни случаи, кога детето ќе било родено 
со изразити психо-физички дефекти, мани, недостатоци или деформации кои требало да бидат 
од таков вид што тоа би било „неспособно за живеење“ (monstra, portenta, ostenta или prodigia). 
Под овие различни називи се подразбирал некој вид „хуманоидно суштество“ кое нема вистински 
и правилен човечки облик (contra formam humani generis), туку било само живородено и не се 
знаело дали ќе преживее и до кога ќе живее.18 Во Јустинијановите Дигести за ова право воопшто 
нема посебен титулус, а соодветните наслови во Јустинијановиот Кодекс и во Новелите, кои 
датираат од VI век, не ни кажуваат ништо поконкретно.19

III. Когнатски судови – Фамилијарно [роднинско] судство
Агнатското сродство, како основен вид роднинска врска, постоело во Рим сѐ додека 

римското семејство претставувало главно заедница на производители (familia rustica). Кога тоа 
почнало да се претвора во заедница на потрошувачи (familia urbana), паралелно со еволуцијата 
на семејството доаѓа и до еволуција во сфаќањето за суштината на сродничките врски. Па така, 
постепено надвладува сфаќањето дека како сродници, без оглед на прашањето за заеднички живот, 
треба еднакво да се сметаат и лицата кои меѓусебно се поврзани со крвни врски. Целосното 
преовладување на овој став ќе дојде многу подоцна, дури во времето на Јустинијан (VI век), 
кога системот на агнатското сродство конечно е потиснат од системот на крвно или когнатско 
сродство. Крвните сродници (cognates), кои живееле во т.н. когнатско семејство, се лица што 
непосредно или посредно потекнувале барем од еден заеднички предок – било да е тоа по таткова 
или, пак, по мајчина лоза; и било да се тоа сродници по права (linea recta) или по странична 
линија (linea collateralis). Овој тип римско семејство настанува постепено, со воведувањето на 
латифундиското стопанисување, и се шири паралелно со економското и личното подобрување 
на положбата на дотогаш зависните лица alieni juris (peculium, bona adventicia и сл.), потоа со 
надвладувањето на бракот без manus, како и со новиот интестатски, т.е. законски наследен ред. 
Потесното когнатско семејство е заедница на блиски крвни сродници што истовремено живееле 
во заедничко домаќинство и во него, по правило, влегуваа pater familias-от со жената, децата т.е. 
посвоениците и нивните потомци; додека, пак, поширокото когнатско семејство, всушност, не 
е некој посебен вид заедница, туку само збир на подалечни роднини кои потекнувале од крвта на 
некој заеднички предок – а меѓу кои, токму поради овој факт, хипотетички и условно можеа да 
настанат и некои заемни права и обврски, првенствено поврзани со прашањата за издршката и 
наследувањето.20

1. Судење на жената
Во поглед на статусот и положбата на жената во римското лично право (Ius quod ad 

personas perinet) – како дел од Ius privatum – установите на семејното, поточно брачното право 
16) Види и кај Adolf Berger, Encyclopаedic Dictionary of Roman Law, The American Philosophical Society, Philadelphia, 
1953, 738.
17) Cicero, De leg., III, 19 – cf. Monteskje, O duhu zakona - Tom II, ZID „Filip Višnjič“, Beograd, 1989, 126.
18) Но, и покрај тоа што тие не се сметаа за луѓе, сепак се броеја при остварувањето на ius liberorum на мајката, која 
што се ослободувала од власта на туторот ако во текот на животот родела најмалку три брачни деца (односно, четири, 
доколку таа била ослободеничка, т.е. поранешна робинка, а не полноправна римска граѓанка).
19) Види, на пример, D. 25, 3 – De agnoscendis et alendis liberis vel parentibus vel patronis vel libertis (D. 25, 3, 1, 16 - 
Ulpianus 34 ad ed.: Plane si denuntiante muliere negaverit ex se esse praegnatem, tametsi custodes non miserit, non evitabit, 
quo minus quaeratur, an ex eo mulier praegnas sit. quae causa si fuerit acta apud iudicem et pronuntiaverit, cum de hoc agetur 
quod ex eo praegnas fuerit nec ne, in ea causa esse, ut agnosci debeat: sive filius non fuit sive fuit, esse suum). 
20) Пухан и др., op. cit., 130–133. Види и: D. 50, 16 – De verborum signifycatione (D. 50, 16, 195, 2 sq. - Ulpianus 46 ad 
ed.: ...Iure proprio familiam dicimus plures personas, quae sunt sub unius potestate aut natura aut iure subiectae, ut puta patrem 
familias, matrem familias, filium familias, filiam familias quique deinceps vicem eorum sequuntur, ut puta nepotes et neptes 
et deinceps...; & D. 50, 16, 195, 4 - Ulpianus 46 ad ed.: Item appellatur familia plurium personarum, quae ab eiusdem ultimi 
genitoris sanguine proficiscuntur [sicuti dicimus familiam iuliam], quasi a fonte quodam memoriae).
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препознавале два основни вида правовалидни римски бракови (matrimonium iustum), чии 
внатрешни односи меѓу брачните другари битно и драстично се разликувале:

а) Во  случаите на т.н. бракови со манус (matrimonium cum manu), типични за старото 
време, положбата на жената е значително полоша, бидејќи таа имала третман на лице alieni 
iuris и единствено законски признато право ѝ било правото на наследување. Имено, со чинот 
на conventio in manum врз неа се засновала двојна власт: онаа на таткото, т.е. свекорот–старател 
(potestas) и онаа на сопругот, т.е. мажот–хранител (manus).21 Во овој брак жената станува нов, 
доведен член во семејството на мажот и потпаѓа под непосредна зависност на тамошниот шеф 
на familia-та. Со самото тоа, се прекинуваат врските на жената со нејзиниот поранешен domus, 
бидејќи таа станува агнат со агнатите на мажот, а повеќе не била агнат во семејството на татка 
си – иако когнатските врски си останувале да постојат. Во новото семејство, жената е filiae loco 
и сиот имот на таквата жена, кој таа ќе го донесела како мираз (dos) или ќе го стекнела подоцна, 
преоѓал врз свекорот како „нов татко“, т.е. врз pater familias-от на мажот, доколку самиот сопруг 
не бил лице sui iuris. Доколку, пак, и мажот сѐ уште бил лице alieni iuris, нивните лични односи 
беа регулирани со обичајното право и на фактички начин. Така, на пример, жена која не е под 
манусот на мажот била ставана под т.н. трајно старателство – поточно, законско туторство (tutela 
legitima) кое најчесто му било доверувано на нејзиниот најблиски машки сродник.22

б) Во римските бракови без манус (matrimonium sine manu), типични за класичниот и 
посткласичниот развиток на римското право, положбата на жената е значително подобра, бидејќи 
таа има третман на лице sui iuris – што, пак, е резултат на општествено-економското, а донекаде, 
и правно осамостојување на жената. Во овие бракови, жената не станувала агнат со агнатите на 
мажот, туку останувале врските со нејзиното поранешно семејство, и таа ги задржувала својата 
независност и својата правна и деловна способност (capacitas). Но, и во овој вид „слободен брак“, 
кој во тоа време е третиран за современ и помодерен од заостанатата форма на брак со манус, 
мажот и жената биле должни меѓусебно да се почитуваат и помагаат, како и да се воздржуваат 
од секаков акт со кој би била доведена во прашање нивната брачна заедница. Поради тоа, тие не 
смееле меѓусебно да се тужат, а не морале ни да сведочат еден против друг! Жената ги добивала 
општествената положба и домицилот на својот законски сопруг, како и правото да бара издршка 
од него; мажот, пак, можел да бара жената да живее во неговото домаќинство, а имал и ограничено 
право да управува со нејзините миразни добра.23

Античкиот хроничар Плутарх (II век),24 во неговото капитално дело Споредбени животописи, 
ни открива дека легендарниот римски основач и прв монарх, Ромул (Romulus / вл. ок. 753–715 
год. пр. н. е), уште на почетокот предвидел дека мажот може да ја остави жената во случаите на 
неморал, како што се: недомаќинлак, разголување, флертување со други мажи, чедоморство и сл. 
Од друга страна, пак, како своевидна противтежа на ваквата доминантна позиција и мажествена 
брачна власт, сопругот требало да биде „жртвуван на подземните богови“ (sacrificium) ако својата 
законска сопруга ја принудува и подведува на проституција (lenocinium) [cf. Plutarchus, Vitae 
paralelae – Romulus, XXII]:

[Првиот крал Ромул] востанови неколку закони, меѓу кои особено строг беше оној кој не ѝ 
допушташе на жената да го напушти мажот, а на мажот му допушташе да ја истера жената – 
поради труење или пометнување нa породот, или поради правење лажни клучеви, или поради прељуба. 
21) Доколку таа не била потчинета под едната од овие „власти“, тогаш најверојатно била под другата – па оттука, 
нормално е што римските госпоѓи тешко го поднесувале ваквиот деградирачки третман. A положбата на жената е 
илустрирана и преку неколку груби изреки: Nisi convenissent in manum viri или Ne sis mihi patruus oro. Види и кај 
Monteskje, op. cit. (Tom I), 121.
22) Lex Iulia de maritandis ordinibus (18 год. пр. н. е.) и Lex Papia Poppaea (9 год. н. е.), донесен, исто така, за време на 
Август, беа најпознати при регулирањето на замрсените прашања кои произлегуваа од брачните односи. Вториов закон 
наложувал дека оние жени кои ќе родат три или повеќе деца, ќе бидат ослободени од старателството (ius liberorum); 
додекa, пак, уште од порано постоел римски обичај дека доколку жената, во првата година од бракот склучен во форма 
на usus, преноќи три ноќи надвор од куќата на мажот (usurpatio trinoctii) – тогаш, таа не влегува под манусот на мажот, 
т.е. свекорот.
23) Повеќе кај Пухан и др., op. cit., 139–140. 
24) Плутарх (Πλούταρχος или Lucius Mestrius Plutarchus / ок. 46–120/126), е познат хроничар од периодот на Империјата, 
по потекло од бојотскиот град Херонеја во Средна Грција. Се образовал во Атина, а неколкупати престојувал во 
Рим, каде што имал пријатели меѓу тамошните високи слоеви, па дури се здобил и со титулата конзулар. Автор е на 
многу дела, меѓу кои за нашето истражување најзначајно е Споредбени животописи или Паралелни биографии (Βίοι 
Παράλληλοι или Vitae paralelae). Ова интересно дело содржи 23 биографски „парови“, по еден од хеленистичкиот и 
по еден од римскиот свет, како и четири единечни биографии, а токму од него црпат податоци и многу подоцнежни 
европски автори. За потребите на овој труд, посебните биографии опфатени во ова најзначајно Плутархово дело ќе 
бидат цитирани како посебни референтни книги.
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Ако некој, поради други причини, ја отпуштил од себе жената [и ја избркал од домот] – дел од својот 
имот ѝ го давал нејзе, а дел посветувал на божицата [на плодноста] Церера. Оној, пак, кој ја [подведува 
и ја] продава жената [како курва] – да се жртвува на подземните богови!25 

На оваа тема, постојат записи и од споменатиот хеленски историчар Дионисиј Халикарниски, 
поврзани токму со владеењето на кралот-основач Ромул – кој наводно, уште во VIII век пр. н. е., 
предвидел дека следува најтешката смртна казна за жената која ќе се предаде на пијанство или 
на блуд! Меѓутоа, оваа строга казна требало заедно да ја донесат нејзиниот маж и нејзините 
когнати (cognates) – односно, првенствено крвните роднини на жената, а не само оние на мажот 
[cf. Dion., Antiquitаtes, II, 25, 6].26 Монтескје, говорејќи за куќниот суд кај Римјаните, не заборава 
да потенцира оти има основа да се верува дека, во обичните случаи, мажот бил тој кој сам ѝ 
пресудувал и ја казнувал жената; додека, пак, во случај на поголеми и потешки прекршувања на 
моралот, тој ѝ судел заедно со пет нејзини блиски роднини. Затоа и класичниот римски правник 
Улпијан (III век),27 говорејќи за судењата на неморалните злодела, разликува „тешки дела“ (mores 
graviores) и „лесни прекршоци“ (mores leviores):28

Мажот ги свикуваше роднините на жената и пред нив судеше. Овој суд го одржуваше 
моралот [и] во Републиката. Тој требаше да суди не само во случаите на кршење на законот, 
туку и во случаите на повреда на моралот. А да се суди за [интимни прашања и за] повреда 
на моралот, мора да се биде морален! Казните кои овој суд ги досудуваше мораа да бидат, а 
впрочем и беа, произволни: тешко дека сето она што се однесува на моралот и на правилата за 
скромност може да биде опфатено во еден законски кодекс. Оти на законите им е полесно да 
го уредат она што ти им го должиш на другите, ама им е тешко да го опфатат сето она што 
човек си го должи на самиот себе.29

2. Судење на децата
Во дамнешните времиња, кога раскошот не бил познат меѓу Римјаните, сите деца останувале 

во татковата куќа и во неа живееле со своите семејства. На децата од двајца браќа, односно, на 
првите братучеди, се гледало како на родени браќа / сестри и бракот меѓу нив бил забранет, 
односно, половото општење меѓу овие блиски роднини до четврти степен на сродство во 
странична линија се сметало за родосквернавење (incestum). Дионисиј Халикарниски ни говори 
за неприкосновеното татковско право (patria potestas), озаконето уште од страна на легендарниот 
Ромул, кое подоцна нужно ќе биде ограничено. Како што видовме, во почетокот, таткото на 
фамилијата (pater familias) имал апсолутно право врз животот на своите деца! Оттука, јасно е 
дека доминира неговата неограничена улога на главен судија при креирањето на судбината на 
децата под негова власт – без оглед на нивната возраст или пол, како и без оглед на тоа дали тие 
се негови родени или, пак, подоцна се посвоени во рамките на семејството [cf. Dion., Antiquitаtes, 
II, 26, 4; II, 27, 1–3]:

[Ромул] на таткото му предаде целосна власт врз синот [и врз ќерката], и тоа, доживотно! 
Му беше допуштено да го фрли синот во темница, да го [истепа и] исшиба, врзан да го принуди 
25) Constituit quoque leges quasdam, quarum illa dura est, quae uxori non permittit divertere a marito, at marito parmittit uxorem repudiare 
propter veneficium vel supposittionem partus vel falsastionem clavium vel adulterim commissium; si vero aliter quis a se dimitteret uxorem, 
bonorum eius partem uxoris fieri, partem cereri sacrum esse iussit; qui autem venderet uxorem diis inferis immolari.  *Заб.: текстот што 
го презентира проф. Маленица – кај причините за истерување на жената – е нешто поразличен од дадениов, како 
во оригиналниот латински, така и во преводот: „...Поради труење на децата, подигнување на тогата [флертување] 
или извршено неверство“ (...propter veneficium circa prolem vel subiectionem clavium vel adulterium commissum)! Некои 
антички автори, пак, кај причините за истерување на жената, ги додаваат и следниве: „Aко жената пиела вино [и се 
пијанчела], ако се открила под тогата [т.е. непристојно се разголила пред гостите], ако без дозвола на мажот отишла на 
некоја свеченост [и лудувала]“. Цит. сп. Mila Jovanović, Komentar starog rimskog Ius civile (Knjiga prva: Leges Regiae), 
Centar za publikacije Pravnog fakulteta u Nišu, Niš, 2002, 60.
26) Cf. Fest., L., 197, Osculana pugna; Plin., N.H., XIV, 13; & Gell., X, 23, 4: „За ова, крвните сродници суделе заедно со 
мажот – ако жената изврши наверство [прељуба / блуд] или ако е докажано дека таа пиела вино [и се опила]; Ромул, за обата 
случаја, смртна казна допуштил“ (De his cognoscebant cognati cum marito: de adulteriis, et si qua vinum bibisse arqueretur; hoc 
utrumque [enim] morte punire Romulus concessit).
27) Домициј Улпијан (Domitius Ulpianus / ок. 170–223) е еден од најугледните правници од т.н. Класичен период на 
римското право. Роден е во феникискиот град Тир, но мошне млад дошол во Рим каде и се школувал. За време на 
императорите Септимиј Север и Антониј Каракала тој бил Папинијанов помошник (assessor). Во 222-та Александар 
Север, откако претходно го помилувал, го поставил за praefectus praetorio. На оваа должност и починал, шест години 
подоцна, кога го убиле неговите потчинети војници – преторијанци. Бил прилично плоден правен писател и неговиот 
опус опфаќа околу 280 книги кои, мошне често, се користат во Јустинијановата кодификација, каде речиси 1/3 од 
текстот на Дигестите се состои токму од негови извадоци.
28) Ulp. VI, §9, 12-13 – cf. Mont., De l’éspirit, I, 7, 10.
29) Monteskje, оp. cit. (Tom I), 119–120.
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на земјоделски работи или [дури и] да го убие... Така, на таткото му беше допуштено и да 
го продаде синот – па овој да стекнува за таткото. […] Исто така, на таткото му беше 
допуштено да стекнува [имот] преку синот, сè до третата продажба;30 по неа, пак, овој се 
ослободуваше од таткото.31 

Францускиот рационалист Шарл Луј Монтескје (XVIII век),32 во неговото капитално 
дело Духот на законите (фр. De l’éspirit des lois / 1748) – кога говори за погоре опишаното 
татковско „право на изложување“ на новородените деца – се повикува на втората книга од 
Дионисиевиот спис Римски старини и вели дека Ромул подоцна не дозволувал да биде убиено 
ниедно детенце помладо од три години, помирувајќи го на тој начин законот кој на татковците им 
даваше дискреционо право врз животот и смртта (лат. ius vitae necisque или ius vitae ac necis) 
на новороденчињата, од една страна, и законот којшто го забрануваше нивното изложување, а 
особено она на здравите машки деца и на првородената ќерка (filia primogena), од друга страна.33 

Имено, не е тешко да се заклучи дека и самите Кралски закони, како и подоцнежните римски 
обичаи, го ублажуваа и го ограничуваа ова некогаш неприкосновено субјективно татковско право 
врз судбината на своето дете, бидејќи не е познат ниту еден подоцнежен пишан закон на Римјаните 
кој изречно го допушта ова моќно и екстремно право на pater familias-oт, тој да може непречено и 
самостојно да му изрече смртна каза на своето дете. Имено, согласно древните обичајни правила 
за „домашното судење“ (iudicium domesticum), пред да изрече потешка казна врз жената, децата 
или робовите, шефот на семејството требало да се консултира со востановениот внатрeшен 
Совет на роднините (consilium propinquorum) – како еден вид пошироко фамилијарно собрание, 
составено главно од постарите членови (consilium propinquorum necessariorum) или дури и од 
блиските и долгогодишни куќни пријатели (consilium propinquorum et amicorum)  – но, заклучокот, 
кој ќе произлегол од ова советување немал облигаторно дејство за таткото, и тој можел да не 
го испочитува. Во периодот на Републиката, за злоупотреба и пречекорување на наведеното 
татковско право, несовесниот родител бил казнуван со инфамија (infamia), преку впишување 
цензорска забелешка (nota censoria); додека, пак, империјалното законодавство сѐ повеќе и 
повеќе го ограничува ова строго право, сѐ до моментот кога тоа целосно ќе биде укинато – во IV 
век по Христа, за време на царот Валентинијан Први.34 Имено, уште во периодот на когнатското 
семејство (familia urbana), власта на pater familias-от кон лицата под негова власт веќе не е ниту 
неограничена, ниту доживотна. Тогаш таа, главно, се сведувала на правото на кастигација 
(castigatio или ad modicam castigationem), т.е. соодветно, пропорционално и респектабилно 
физичко казнување, најчесто преку благо тепање со прачка (fustis) или пердашење со камшик 
(flagellum) на лицето alieni iuris; како и на правото на шефот на семејството да бара почитување 
од нив, а кога тоа било нужно, и издршка. А, пак, за возврат, тој бил должен да ги чува, воспитува 
и издржува децата, како и другите членови на семејството. Значи, кога во Рим веќе не им било 
дозволувано на татковците да ги усмртуваат своите деца, најчесто магистратите биле тие кои, во име на 
државата и во консултација со таткото, ја досудувале речиси истата казна која и тој самиот би ја одредил.35

30) Тука станува збор за облигациониот институт „реална купопродажба“ (лат. mancipatio) како староримски начин на 
здобивање со сопственост, со употреба на строгата церемонијална договорна форма per aes et libram. 
31) Cf. Papin., Coll., 4, 8; & XII Tab., 4, 2: [Romulus] omnem potestatem in filium patri concessit, idque toto vitae tempore, 
sive eum carcere includere, sive verberare, sive vinctum ad opera rustica detinere, sive occidere vellet... Еtiam vendere filium 
permissit patri; …quin etiam hoc concessit patri, ut usque ad tertiam venditionem per filium adquireret: post tertiam vero 
venditionem liberabatur filius a patre.
32) Монтескје (Charles-Louis de Montesquieu / 1689–1755) е познат француски правник, политички философ, книжевник 
и социолог и еден од најпознатите претставници на европското просветителство. Важи за одличен познавач на римската 
историја, а има напишано и посебна книга Размисли за причините за величината на Римјаните и за нивната пропаст 
(фр. Considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence / 1734), која речиси целата е вметната 
во неговото подоцнежно и најзначајно двотомно дело Духот на законите (фр. De l’esprit des lois / 1748).
33) Cf. Mont., De l’éspirit, IV, 23, 22. Во римското семејно право, првородената ќерка отсекогаш имала привилегиран 
статус во однос на подоцна родените ќерки, кои во старото право и понатаму можеле да бидат отфрлани. Види и кај 
Monteskje, op. cit. (Tom II), 126.
34) Berger, op. cit., 408, 521 и 534.
35) Mont., De l’éspirit, II, 15, 17 и V, 26, 4. На пример, кај Римјаните, таткото – како старешина на патријархалното семејство – 
можеше дури да ја присили својата ќерка таа еднострано да го раскине бракот со својот сопруг, иако претходно тој веќе дал дозвола 
за негово склучување. В. Codex de Repudiis et Judicio de moribus sublato, V – cf. Monteskje, op. cit. (Tom I - II), 173 [f. 3] и 
279.
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Во поглед на т.н. меѓуроднински или фамилијарни злодела, Фест (Sextus Festus)36 ни говори за 
строгата казна која наводно била предвидена уште од Ромулoво време, а се однесува на непочитување 
на родителите – своите или на својот сопруг – и се состоела од ритуално жртвување на татковите богови 
(sacrificio), односно, била извршувана преку т.н. „посветување на боговите на претците“ (sacra privata, 
sacra familiaria, sacra gentilicia или communio sacrorum) [cf. Festus, Plorare, P 230]: 

Aко синот го удри родителот, така што овој ќе заплаче – детето да биде жртвувано на 
отечките богови! 

Ако, пак, снаата оди пред свекрвата – невестата нека биде жртвувана на отечките 
богови!37

Имено, во најстаро време, во древниот Рим постоеле и човечки жртвувања (malum sacrificium), 
каде, најчесто, како жртва се принесувало, т.е. „понудувало“, лице претходно осудено на смрт 
(hominem immolare).38

Исто така, Плутарх додава дека од сите римски кралеви, само основачот Ромул не востановил 
никаква посебна казна за таткоубиство (parricidium) – па оттука, кое било убиство тој го нарекувал 
„таткоубиство“, со цел построго да го казни [cf. Plutarh, Vitae paralelae - Romulus, XXII, 4].39 Во врска 
со оваа тема, од познатиот антички историчар Тит Ливиј (I век),40 нам ни е позната грозоморната 
епизода која се случила во VI век пр. Хр., кога ќерката на претпоследниот римски крал Сервиј 
Тулиј, по име Тулија, го иницирала и го поддржала убиството на својот татко – иако, според некои 
писатели, тој сериозно планирал да се повлече „ако фамилијарното злодело не го прекинеше во 
намерите за ослободување на Татковината“ [cf. Livius, Ab urbe condita, I, 48]:

Кога таа се враќаше дома [од Форумот], штом пристигна до крајот на Киприевата улица, 
каде до неодамна се наоѓаше светилиштето на [божицата] Дијана, скршна со носилката 
вдесно, кон Урбијската стрмнина, за да се одвезе до Есквилинското брдо. Тогаш, возачот 
што ја управуваше кочијата [т.е. двоколката] се преплаши и [од страв] ги испушти уздите, 
покажувајќи ѝ го на својата господарка распарчениот труп на [татко ѝ] Сервиј што лежеше 
овде. Уште се раскажува за гнасното и нечовечко злосторство – та во негов спомен и местово 
го викаат ‘Улица на злосторствата’, каде што Тулија, избезумена од Фуриите41 на сестра си 
и на првиот маж, со кочијата [безочно] го прегази татковото тело! Та и самата извалкана и 
испрскана, со кочијата окрвавена од татковото убиство, дел од крвта донесе до своите и до 
Пенатите42 на нејзиниот маж...43

36) Од текстот на Монтескје не е јасно на кој Фест точно се мисли – дали на римскиот граматичар Секст Помпеј 
Фест (II век), кој творел во Галија, а е автор на етимолошкото дело Priscorum verborum cum exemplis; или, пак, на 
доцноримскиот историчар Секст Руфиј Фест (IV век), кој бил и проконзул на Африка, а е автор на книгата Кратка 
римска историја (Breviarium rerum gestarum populi Romani). Поверојатно е дека станува збор за вториов.
37) Si parentum puer verberit ast olle plorassit paren… puer divis parentum sacer esto. Si nurus sacra divis parentum estod. 
*Нецелосниот текс на Фест гласи: „Според законите на Ромул и Тациј е вака: ако детето го удри родителот, така што 
овој ќе заплаче – детето да биде жртвувано на боговите на претците... Ако, пак, снаата оди пред свекрвата – невестата 
нека биде жртвувана на татковите богови“ (Plorare… significat… apud antiquos plane inclamare. In regis Romuli et Tatii 
legibus si nurus sacra divis parentum estod in Servi Tulii haec est si parentum puer verberit ast olle plorassit pa-ren… puer divis 
parentum sacer esto id est clamarit dix). Но, во својата реконструкција, романистот Момзен вели дека одредбата која се 
однесува на синот треба да му се припише на Ромул и/или на Тациј, а онаа која се однесува на снаата треба да му се 
припише на подоцнежниот шести крал Сервиј Тулиј. Повеќе кај Jovanović, op. cit., 107.
38) За разлика од сакрифицијата/сакрификацијата (sacrificium), која подразбира принесување „крвни жртви“, во 
римското религизно право се среќава и супликацијата (supplicationes), односно, домашното жртвување „бескрвни 
жртви“. Овие пагански и незнабожечки ритуали подоцна беа забранети од страна на императорот Константин Велики, 
како тотално нечовечни и нехристијански (C. 1 – De paganis sacrificiis et templis; С. 1, 11, 1 - Imperator Constantius, а. 
354). Така и Bujuklič, op. cit., 472–473 и 505–506. Спротивно: Berger, op. cit., 688 и 726.
39) Leg. Numae, 16: „Единствено Ромул, кој не востановил никаква казна за таткоубиството, секое убиство го нарекувал 
таткоубиство“ (Singulare est, quod [Romulus] cum nullam in parricidas statuerit poenam, omne homicidium appellavit 
parricidium). Види и кај Festus, Parrici: „Ако некој слободен човек намерно биде усмртен, тоа да се смета како 
таткоубиство“ (Si quid hominem liberum dolo sciens morti duit, paricidias esto!).
40)Тит Ливиј (Titus Livius Patavinus / 59 год. пр. н. е. – 6/17 год. н. е.) потекнувал од градчето Патавиј, денешна Падова 
во Италија, а бил современик на принцепсот Август. Автор е на капиталното дело Од основањето на градот (Аb urbe 
condita), кое се преведува и како Историја на градот Рим или само Римска историја. За разлика од Дионисиј или од 
Плутарх, кои пишувале паралелно и компаративно за римската и за хеленската историја, Ливиј нѝ ја дава исклучиво 
римската хронологија.
41) Фурии се женски демони на подземјето кои се одмаздуваа за тешките злосторства, а ги имало вкупно три и нивниот 
број, најверојатно, е преземен од старохеленскиот мит за Ериниите.
42) Пенати (Penates Dii) се фамилијарни богови т.е. „куќни чувари“ на домашното огниште, кое било и нивен жртвеник 
и каде што, при секој оброк или позначаен семеен настан, ним им се принесувале жртви.
43) Види и кај Tит Ливиј, Од основањето на градот Рим, Матица Македонска, Скопје & Мелбурн, 2000, 106–107.
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Впрочем, најстариот термин за убиство се среќава во древните Кралски закони каде, уште од 
времето на основачот Ромул, како најтежок крвен деликт е санкционирано делото „парицидиум“ 
(parricidium), односно таткоубиство. Тоа го опфаќало убиството на pater familias-от, како шеф на 
семејната заедница, како и убиството на некој свој предок – татко, мајка, дедо, баба итн.; односно 
на некој близок роднина: маж, жена, дете, внук, брат, сестра, стрико, тетка или, пак, некои блиски 
роднини на брачниот другар. Самиот термин парицидиум е тесно врзан со терминот parricidas 
кој, пак, е содржан во една одредба на закон кој му се припишува на вториот римски крал Нума 
Помпилиј: „Ако некој свесно и со зла намера лиши од живот слободен човек – нека биде ‘парицид’ 
(parricidas)“! Во она време надлежни за судење на ова дело биле посебни државни органи – т.н. 
парицидни квестори (quаestores parricidii), воведени уште со Дванаесетте таблици.44 

Подоцна, со донесувањето на Помпеевиот закон за убијци (Lex Pompeia de parricidio / 55, 
53 или 52 год. пр. н. е.), парицидиумот станал општоважечки термин за сите видови убиства. Во 
овој закон, со кој парицидиумот доби карактер на јавен деликт, биле пропишани повеќе правила и 
опширни одредби за убиствата на членови од семејството, набројувајќи ги речиси сите членови 
на когнатското семејство и предвидувајќи дека и за овие убиства важат правилата на претходниот 
Корнелиев закон за убијци и трујачи.45 Осудениот за убиство бил казнуван на смрт со давење 
во една мошне имагинативна форма, бидејќи казната била извршувана во вид на чуден ритуал 
„како што е препишан од предците“. Всушност, тука се работело за т.н. poena cullei каде што 
осудениот убиец прво е тепан со палки натопени со неговата крв, а потоа бил ставан во голема 
вреќа изработена од волчја кожа (culleus) – заедно со четири видови животни. По сошивањето 
на вреќата, таа била фрлана в море и тој бил држен под вода сѐ додека не му снема воздух и не 
се удави; а доколку во близина немало море, осудениот бил фрлан на диви ѕверови [cf. D. 48, 9, 9 
pr. – Modestinus, Encyclopedia, 12]: 

Според обичаите на нашите предци, востановената казна за парицид била како што 
следува: парицидот се камшикува со прачка во крвава боја, па [потоа] се зашива во вреќа [заедно] 
со куче, домашен петел, змија отровница и мајмун; по што вреќата се фрла во длабочините на 
морето.46
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НАСЛЕДУВАЊЕТО И НАСЛЕДУВАЊЕТО НА ВИНОТО 
ВО РИМСКОТО ПРАВО

Апстракт: Виното како производ, како пијалок е од искона познат. Низ историјата, се 
чини дека виното од секогаш е присутно на трпезите и е дел од исхраната, а се произведувало 
како од грозје, така и од останати овошки кои можат да ферментираат (капина или малина). 
Белешки за виното наоѓаме и во Светото Писмо, Библијата како и во најраните законици познати 
на цивилизацијата. Во овој труд, авторите примат ќе дадат на еден историски правен систем 
- римското право кое остава систем од трајни вредности и сè уште е актуелно во сферата на 
науката и научните истражувања. Во фокусот на овој труд се наоѓа прикажувањето на виното, кое 
се сметало за генеричка ствар (res) во стариот Рим, од аспект на наследувањето. Целта на овој 
труд ќе биде претставување на римските правни правила кои се однесувале на наследувањето и 
наследувањето на виното во согласност со истите, а притоа ќе се користи историскиот метод. Исто 
така, цел на овој труд е и да се прикаже виното во конкретен историски период, да се прикаже 
дека во римското право и нему му посветуваат и постоеле посебни и специфични правни правила 
во наследувањето.

Клучни зборови: историја, правила, закон, производ, амфора.
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THE INHERITANCE AND INHERITANCE OF THE WINE IN ROMAN LAW

Abstract: Wine as a product, as a beverage has been known since time immemorial. Throughout 
history, it seems that the wine has always been present on tables and is a part of the nourishment, and it 
was produced both from grapes and other fruits that can ferment (blackberry or raspberry). We also find 
notes about wine in the Holy Scriptures, the Bible, as in the earliest codes known to the civilization. In 
this article, the authors will give primacy to a historical legal system - the Roman law, which leaves a 
system of permanent values   and is still current in the sphere of science and scientific research. The focus 
of this article is the presentation of wine, which was considered a generic item (res) in ancient Rome, 
from the perspective of inheritance. The purpose of this article will be to present the Roman legal rules 
that are related to the inheritance and inheritance of wine in accordance, with the usage of the historical 
method. Also, the purpose of this article is to present the wine in a specific historical period, to show that 
in Roman law, special and specific legal rules were dedicated to it and existed in inheritance.

Keywords: history, rules, law, product, amphorae.

ВОВЕД
Многумина би рекле дека се работи за специфична тема затоа што одгледувањето на виновата 

лоза и грозјето како основна суровина за производство на виното припаѓа на земјоделците и 
земјоделието, а самото производство на виното е дел од винариите и винарските визби, сепак, 
неспорно е дека денес целиот процес од „земја до трпеза“ е регулиран со современото законодавство, 
а современото законодавство може да биде предмет на нов труд и нови истражувања. Меѓутоа,  
со намера да се прикаже еден правен систем од историјата – римското право и еден специфичен 
сегмент – наследувањето и наследувањето на виното во римско доба, во воведните согледувања 
повеќе од неопходно е да се претстави виното низ правната историја.  
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Создавањето на виното се смета дека е постаро и од човештвото. Основната суровина 
– виновата лоза, се претпоставува дека е постара и од цивилизацијата.5 Виното, пред сè, е 
забележено во Библијата, во која се наоѓаат 165 директни писанија за виното, од кои 155 се 
во Стариот завет.6 И покрај тоа што фараоните во Египет уживале да одгледуваат винова лоза 
на бреговите на реката Нил, сооглед на непостоењето на цврсти пишани законски нормативи, 
можеме само да претпоставуваме дека виното било спомнато во правните правила во царството 
Египет. Првите бележења на виното како пијалок ги детектираме во најзначајниот законик за 
Вавилон, Хамурабиевиот законик.7 Уништувањето на Вавилон од страна на Хетитите не значело 
дека виното престанува да постои, а со тоа престанува и неговото спомување во закониците кои 
допрва во историјата треба да се донесат. Напротив, виното е спомнато и во Хетитскиот законик,8 
што наведува на заклучокот дека виното е дел од редовинот живот во царството Хетитија, а 
виното останува и натаму „да живее во историјата“. Виното не отсуствува и од Гортинскиот 
законик, легислативниот акт на аристократскиот критски полис Гортин кој датира од средината 
на V век пред нашата ера.9 Иако одредбите (Колумна X) се однесуваат на семејните правила за 
посвојувањето, сепак виното се споменува и во овој стар законик.10 Сето досега речено, а во 
согласност со цитираните законски одредби, нé наведува на заклучокот дека виното првенствено 
било користено во ритуалите и обредите, но било и дел од обичниот, редовен живот кога луѓето 
од тоа време, во крчмите уживале во „капката – дар од Боговите“. 

Големиот и моќен Рим, како што потврдуваат многумина историчари и романисти, на 
човековата цивилизација оставил големо наследство.11 Големото цивилизациско наследство, 
не само што го пронаоѓаме во римските правни правила, го пронаоѓаме и во наследството во 
однос на виното. Римјаните во виното уживале многу пред постоењето на Римската Империја, 
а забележано е дека Етрурците12 во делот на денешните Лацио и Тоскана правеле одлично вино. 
Како Грците напредувале кон Италија, така со себе го  донеле и богот Дионис (богот на виното), 
каде во паганската римска култура Дионис добива ново име – Бахус, па дури и Хорације запишал: 
„Бахус ги обожува ридовите“.13  Во чест на богот Бахус, во светите шуми во близината на Рим, 
се одржувале Бахиналиите, кои после донесувањето на Senatus Consultum de Bacchanalibus во 
186 г. п.н.е., ваквите прослави биле поргласени за нелегални.14 Интересен е фактот кој говори 
дека во виното уживале и самите римски императори. Божествениот Цезар, за време на гозбите 
кои ги приредувал, па дури и за време на познатата „гозбата на дванаесетте богови„ за која се 
облекувал и дотерувал како Аполон,15 претпочитувал да пие и служи вино од Грција, особено 
домашното вино „фалеријан“, за кое се смета дека му било омилено.16 И не само императорите 
ами и војниците и робовите уживале во виното. Виното, секако, било дел од општествениот, 
трговскиот и статусниот живот во тогашниот Рим, се сметало за едно од основните животни 
намириници и никому не смеело да му биде недостапно.17

Римјаните, до таа мера биле почитувачи на виното и производители на виното што на пазарите 
и трговијата со виното доминирало црвеното вино, но произведувале и ценеле бело вино, знаеле 

5) Aleksandra Jovanovic, Aneta Atanasovska Cvetkovic, Wine as an agricultural and food product: a historical and legal 
approach, Економика пољопривреде, Београд, vol. LXIX, no. 2, 2022, стр. 517.
6)  За пример наведуваме: Стар завет, Битие (1.Мој.) 9, 21:„ Се напи вино и се испијани, па се разголи во својот шатор“; 
Од Новиот завет, како пример го наведуваме Евангелието по Јован, 2:10: „и му рече: Секој човек најнапред го изнесува 
доброто вино, а кога ќе се поднапијат – слабото. Ти си го чувал доброто вино досега.“
7) Член 108: „ Ако крчмарката, како цена за [ферментираниот алкохолен] пијалок, наместо жито, зема пари – па, 
ако цената на пијалокот е помала во однос на [вредноста на] житото, тогаш [тоа] треба да се докаже и [таа] ќе 
биде фрлена во вода [и удавена].“; Димитар Апасиев, Антички правни споменици Хрестоматија, Скопје 2017, стр. 45.
8) Член 164: „ Ако некој оди во воен поход, тогаш треба да одбере [што ќе жртвува] – во жртвеникот треба да 
стави или фино [мелено] брашно или [црвено] вино.“ Ibid, стр. 182.
9) Ljubica Kandić, Odabrani izvori iz opšte istorije države i prava, Beograd, 1988, стр. 73.
10) Колумна X, „… А посвоителот, [како одбележување на свеченоста на чинот,] нека ѝ принесе на својата хетајрија 
жртва и бочва вино.“; Димитар Апасиев, Антички правни споменици Хрестоматија, Скопје 2017, стр. 203.
11) Анета Атанасовска Цветковиќ, Римскиот emptio venditio (договор за купопродажба) во францускиот Code civilе од 
1804 година, Годишен зборник, Правен факултет Штип, Штип, год. 11,  vol. XI, стр. 33.
12) Се претпоставува дека Етрурците биле бегалци за време на нападите од Хтитите кои се населуваат на просторите 
на Апенинскиот Полуостров.
13) Ричард П. Вајн, Почитување на виното, Скопје, Арс ламина, 2012, стр. 53.
14) Текстот е достапен на: https://www.forumromanum.org/literature/sc/sc_bacch_e.html
15) Гај Светониј Транквил, Дванаесетте римски цезари, Скопје, Ѓурѓа, 2013, стр. 76.
16) Ричард П. Вајн, Почитување на виното, Скопје, Арс ламина, 2012, стр. 54.
17) Самир Аличић, Винске посуде (vasa vinaria) у римском праву, Анали Правног факултета у Београду, Београд, 2017, 
65(1), стр. 131.
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да дефинираат кое вино е старо вино,18 а умееле и да направат разлика и да одлучат кое вино е 
соодветно за конкретен вид на храна.19 Кога говориме за трговијата со виното и продажбата на 
виното, мораме да наведеме дека виното го чувале во подрумите (cella vinaria), во посебни вински 
садови (vasa vinaria) какви што биле амфори (amphora), бочви (dolium)– цистерни (dolium), 
резервоари (laccum), ќупови (cadi) урни (urnae), буриња (cuppae), кожни мевови (utres) и огромни 
кожни мевови (cullei). Сите овие садови собирале различна количина течност,20 а последните 
два сада utres и cullei биле соодветни при преносот и трговијата со виното низ целата римска 
империја. Садовите во кои се чувало виното ги наоѓаме спомнати и прибележани во Дигестите, 
во De agricultura на Cato (Катон Постариот), De rustica на Varo. Вака претставен историјатот на 
виното низ историските законици, а имајќи предвид дека виното се сметало за res во римското 
право, големиот географски простор што го опфаќала Римската Империја за продажба и трговија 
на виното, како и правните правилата за негово прометување во Дигестите – D.18, се наметнуваат 
прашањата: што понатаму се случувало со виното како дел од оставината? како се наследувало 
виното во римското право? За да одговориме на овие прашања, пред сè, неопходно е да го 
претставиме наследувањето во римското право.

1. НАСЛЕДУВАЊЕТО ВО РИМСКОТО ПРАВО
Наследувањето во римското право се развило како резултат на појавата на приватната 

сопственост.21 Во согласност со D.50,17,62, наследството (наследувањето) не претставува 
ништо друго освен влегување (стапување) во сите права кои умрениот ги имал,22 а неспорно е 
дека наследникот ги имал истите овластувања и права кои ги имал и покојникот.23 Оттука, под 
терминот наследување, во римското право, се подразбира збирот на сите наследливи права и 
обврски затоа што наследникот „стапува на местото од покојниот“ (succedit in locum defuncit), а 
со наследувањето стекнувал и овластувања со јавноправен карактер.24

Се појавуваат и три термина кои ги познава римското право: оставител, наследник и 
оставина. Одредувањето на овие термини неопходно е сфаќањето дека правата и обврските 
биле наследливи.  Оставител  (defunctus, de cuicus) претставувало секое физичко лице кое било 
носител на овие права и обврски за време на својот живот, а од можноста да се биде оставител, 
во согласност со римските правила, исклучени биле лицата alieni iuris и робовите (servus) и тоа 
приватните робови.25 Наследникот (heres) било секое физичко лице кое во моментот на делацијата 
(смртта на оставителот) било живо, без него наследувањето не би било можно, а во Рим биле 
познати универзалниот сукцесор и сингуларниот сукцесор.26 „Секое физичко лице“ подразбира 
и тоа дека наследник можел да биде и робот, а за наследник било сметано и нероденото дете 
на оставителот.27 Оставината, наследството (hereditas), во римско време, претставувала збир од 
имотни права и обврски кои преоѓаат на наследникот од покојникот, а нејзината актива и пасива 
се стекувала со единственен акт за наследување, што се смета за универзална сукцесија, која и 
ден денес се користи во современото законодавство.

Во римското право постоеле неколку видови наследување. Наследувањето можело да биде 
врз основа на закон (интестатско), врз основа на тестамент (тестаментарно) и нужно наследување. 
Со интестатското наследување, чија основа е за законските редови, имотот од покојникот 
преоѓа на лицата од ист круг од иститот семеен колектив, а се темелело на агнастската врска по 
patria potestas.28 Овој вид на наследување се сретнува уште во старото ius civile. Lex Duodecum 
18) Иако не се наведени бројот на години кои го чинеле виното старо, сепак сметале дека станува збор за „истек на 
години во кои виното станува старо“. Оваа детерминација ја наоѓаме во Дигестите - D.33.6.10.
19) Rod Phillips, Short history of wine, London, 2000, стр. 39 – 40.
20) На пример, една амфора можела да прими 26 l вино.
21) Иво Пухан, Мирајна Поленак-Аќимовска, Владо Бучковски, Гоце Наумовски, Римско право, Скопје, 2014, стр. 351.
22) D.50,17,62 Iustianus libro sexto digestorum – „Hereditas nihil aliud est, quam succesio in universum ius quod defunctus 
habuerit.“ – „Наследувањето не е ништо друго ами стапување во сите права што ги имал покојникот.“ Ante Romac, Izvori 
rimskog prava, Zagreb, 1973, стр. 466 – 467.
23) D.50,17,59 Ulpianus libro tertio disputationum – „Heredem eiusdem potestatis iurisque esse, cuiuc fuit defunctus, constat.“ 
– „Нспорно е дека наследникот има исто овластување и право како и умрениот.“
24) Žika Bujuklić, Forum Romanorum, Beograd, 2010, стр. 367.
25) Робовите во стариот Рим биле поделени на приватни робови и јавни робови. Што се однесува до јавните робови, 
тие можеле да располагаат со половина од пекулиумот. 
26) Сингуларната сукцесија се појавува во посткласичината фаза на развојот на римското право.
27) Во римското право, како наследници се појавувале и правните лица, а како римската правна историја проаѓа низ 
три периода (старо право, класично право и посткласично право), за посткласичното право, во однос на наследниците, 
специфичноста се огледа во тоа што и црквите можеле да се сметаат за наследници.
28) Marijan Horvat, Rimsko pravo, Zagreb, 2002, стр. 394.
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Tabularum (Закон на 12 таблици),29 кој претставува значаен извор и основа на римското право, во 
таблицата V го наведува правилото за наследување на основа на агнатската врска. Така, под 4, 
во оваа таблица се вели дека секој оној кој умрел без да остави  свој тестамент, а при тоа немал 
свој наследник (suus heres), оставнината нека ја добие најблискиот агнат.30  Оттука, законското 
наследување земало свој примат само во случај на непостоење на тестамент. Од оваа таблица, а 
во согласност со цивилното право, произлегуваат и трите редови на законски наследници: 1) sui 
heredes – агнатски членови на семејството (куќната заедница), кои се повикуваат на наследство 
во прв ред, биле под непосредна patria potestas, а после смртта на оставителот стануваат лица 
sui iuris;31 2) proximus agnatus – лица кои биле подалечни агнати, не припаѓале на sui heredes, 
не биле под власт на оставителот, а се повикувале на наследство само ако не постои ниеден 
наследник од првиот ред;32 3) gentiles – се сметале за третиот наследнен ред, биле припадници на 
истиот род, се повикувале на наследство само во случај да не постојат ни наследниците од првиот 
ред ни наследниците proximus agnatus.33 Овие наследни редови, секако, со текот на времето се 
адаптираат на развојот на семејната заедница и на сопственоста, а се менуваат и во согласност 
со преторското право, царското право и јустинијановото право,34 за чие подробно разгледување 
потребен е дополнителен труд. 

 Во истата таблица, таблица V,  во т. 6 се споменува и тестаменот во контекст на туторството,35 
но сепак, повеќе од јасно е дека тестаментот (testamentum) е од дамнина познат меѓу Римјаните. 
Меѓутоа, ова не смее да внесе забуна и да се сфати како слободно тестаментално располагање 
(последна волја на оставителот). Напротив, вака наведениот тестамент значајно се разликува 
од тестаментот кој се појавува подоцна во римското право, во периодот на Републиката, некаде 
околу III или II век п.н.е. Во секој случај, правилото на римското правo вели дека доколку 
постои тестамент, таквото наследување има предност во однос на законското наследување, а во 
исто време не можело да се наследува и врз основа на тестамент и врз основа на законското 
наследување, па и Гај во своите Институции вели дека се наследува или врз основа на закон или 
врз основа на тестамент.36

Актот (или правната работа) кој е составен пред сведоци – testamentum - е едностран акт 
mortis causa во кој мора да се содржи името на наследникот или наследниците, а требало да 
биде израз на слободната последна волја на оставителот (ultima voluntas).37 Само се наметнува 
прашањето: кои биле тестаментите кои важеле во римското право? И тестаментите заслужуваат 
детаљна разработка во посебен труд или трудови, но за потребите на овој труд, накусо ќе бидат 
разгледани.38 Повторно, во Гаевите институции наоѓаме дека првично, на почетокот постоеле 
два облика на тестамент: testamentum comitiis и testamentum in procinctu. Првиот тетсамент бил 
тестамент кој се составувал пред куријатското народно собрание (куријатски комиции), додека 
пак testamentum in procinctu претставувал вонреден тестамент кој се составувал во војна, каде 
војникот ја изјавувал својата последна волја без многу формалности, а ја изјавувал пред своите 

29) Донесен е 451 и 450 г.п.н.е. За интестатското наследување во Законот 12 таблици види: Kovačević Danijela, 
Intestansko (zakonsko) nasleđivanje prema Zakonu XII tablica, PRAVO - teorija i praksa, Beograd, br. 01–03 / 2019, стр. 
31-41.
30) Lex Duodecum Tabularum, tabula V, 3.4: „Si intestato moritur, cui suus heres nec esit, agnatus proximus familiam habeto.“ 
– „Ако некој умре без тестамент и нема свој наследник (suus heres) нека најблискиот агнат ја добие оставината.“ 
Текстот на законот и преводот е достапен на: https://ius.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2020/09/12-tablica.pdf
31) За sui heredes се сметале: деца од легитимен римски брак, арогирани и адоптирани деца, внуците од претходно 
покојните деца, еманципирани синови кои во моментот на смртта на оставителот биле под негова власт и жената која 
била во manus брак со оставителот.
32) За proximus agnatus се сметале: браќа, сестри, потомците на браќата и сестрите, братучеди, стриковци.
33) Не знаеме како се наследувало кај гентилите затоа што не постојат соодвети извори од кои би го виделе начинот 
на наследувањето. Фридрих Енгелс, Порекло породице, приватне својине и државе, Београд, Култура, 1950, стр. 124.
34) Ante Romac, Rimsko pravo, Zagreb, 1987, стр. 364-370.
35) Lex Duodecum Tabularum, tabula V, 6.: „Quibus testamento... tutor datus non sit, iis ex lege XII tabularum agnati sunt 
tutores.“ „ Оние на кои не им е одреден тутор врз основа на тестамент во согласност со Законот XII таблици, агнатите 
ќе им бидат тутори“,
36) Gai, Inst, 2, 99: - „ Ac prius de hereditatibus dispiciamus, quarum duplex condicio est : nam vel ex testamento vel ab 
intestato ad nos pertinent.“ „ Најпрво да го разгледаме наследувањето, кое може да биде двојно: наследуваме или по 
тестамент или врз основа на закон.“; Obrad Stanojević, Gaj Institucije, Nolit, Beograd, 1982, стр.114 – 115. 
37) D.28,1,1 Modestinus libro secondo pandectarium: - „Testamentum est voluntatis nostra iusta sententia de eo, quod quis 
post mortem suam fieri velit.“ – „Тестаментот е валидна изјава на воља во врска со она што некој би сакал да се случи 
после неговата смрт.“ 
38) За тестаментот види: Milan Počuča, Nenad Stefanović, Institut testamenta kao nasleđe iz rimskog prava, Pravni zapisi, 
Pravni fakultet Univerziteta Union, Beograd, 2019, god. X, br. 2 (2019), стр. 517 – 531.
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другари војници.39 Како вели понатаму Гај, трет облик тестамент кој се појавува во римското 
право е тестаментот per aes et libram, а својот назив го добива затоа што се обавува во облик на 
манципација. Тестаметот го правел, составувал секој оној кој не составил своја последна изјава 
на волја пред комициите, а не земал оружје во раката за војни цели па веќе составил тестамент 
in procinctu.40 Првите два облика го губат своето значење, ја напуштаат „римската правна сцена“ 
и излегуваат од употреба, а натамошниот развој на тестаментот го прати развојот на правото:  
преторското право, царското право и јустинијановото право.41

На крајот, во најкратки црти да го претставиме и нужното наследување. И развојот на 
нужното наследување го прати развојот на старото цивилно право, преторското, царското 
и јустинијановото право. Основа наоѓа во Lex Duodecum Tabularum, во таблицата V, под 3 се 
вели: „како некој одреди за својот имот, така законот нека биде“, па оставителот имал право во 
најширока смисла на зборовите да именува наследници и да остава легати, а можел и некого да 
лиши од наследство. Оттука, за тетсаментот да „има смисла“ по старото ius civile оставителот 
имал свои потомци кои биле под негова власт, вклучително и жената in manu. Во ниеден поглед 
не смеел да ги прескокне – praeteritio, па морал да ги именува за наследници или да ги ислучи од 
наследувањето - exheredatio. Доколку оставителот не постапел вака, тестаментот бил ништовен, 
а се применувало законското наследување. Во класичното право ваквата слобода не постои, а 
правниците од тоа не успеваат да го создадат терминот „нужно наследување“.42

2. НАСЛЕДУВАЊЕ НА ВИНОТО ВО РИМСКОТО ПРАВО
Во римското право, наследникот ги наследувал правата и обврските од покојникот, а кои биле 

поврзани за покојниковиот имот. Се наследувала сопственоста, реалните службености, заложните 
права, закупот, побарувањата од заемот, купопродажбата.43 Од горе претставеното наследување, 
следствено, сфаќаме дека и виното било наследувано, а оставителот можел да го остави преку 
тестамент, но и да биде дел од законското наследување, доколку отсувувал тестаментот.

Конкретни римски правни правила поврзани за наследувањето на виното наоѓаме во 
Дигестите, во Kнигата 33 и Титулус 6 „Што се однесува до завештувањето на пченицата, 
виното и маслото“ (De tritico vino vel oleo legato).44 На прво читање, се стекнува впечатокот дека 
Римјаните се однесувале со посебен пиетет кон виното иако се работело за неговото наследување, 
го чувале во своите подруми, во посебни садови. Во согласност со D.33, 6, 1, сфаќаме дека, 
освен виното чувано во подрумите, се наследувал и оцетот кој би се нашол измеѓу амфорите.45 
Меѓутоа, наследникот оцетот не смеел да го испорачува. Исто така, при првото читање доаѓаме до 
сознанието дека Римјаните, освен виното, во завештанието го оставале и сето она кое потекнувало 
од виновата лоза и ја задржувало природата на самото вино.46 

Староста на виното, исто така, играла битна улога по повод наследувањето на виното, а 
староста се утврдувала во согласност со обичаите на оставителот, односно обичаите биле тие кои 
колку време требало да поминат за едно вино да може да се смета за старо вино.47 За старо вино 
39) Gai, Inst, 2, 101: - „Testamentorum autem genera initio duo fuerunt: nam aut calatis comitiis testamentum faciebant, 
quae comitia bis in anno testamentis faciendis destinate errant, aut in procinctu, id est cum belli causa arma sumebant: 
procinctus est enim expeditus et armatu exercitus. Alterum itaque in pace et in otio faciebant, alterum in proelium exituri.“  - 
„На почетокот постоеја два облика тестаменти: calatis comitiis, донесен пред комицијата која се составувала два пати 
годишно поради правење тестамент, и тестамент in procinctu, то ест, кога заради војна е земано оружје: procinctus е за 
бој спремна и наоружана војска. Еден, значи, правен е во мир, а другиот кога се спремале за борба.“
40) Gai, Inst, 2, 102: - „Accessit deinde tertium genus testamenti, quod per aes et libram agitur. Qui neque calatis comitiis neque 
in procinctu testamentum fecerat, is si subita morte urguebatur, amico familiam suam, id est patrimonium suum, mancipio 
dabat, eumque rogabat quid cuique post mortem suam dari vellet. Quod testamentum dicitur per aes et libram, scilicet quia 
mancipationem peragitur.“ – „Подоцна створена е и трета врста тестамент, која се обавува во форма per aes et libram. 
Оној кој не составил тетсамент пред комицијата, ниту in procinctu, ако му се заканила изненадна смрт, давал преку 
манципација на својата фамилија, то ест својот имот на пријател и му наложувал што кому после неговата смтр ќе даде. 
Овој тестамент се нарекува per aes et libram, затоа што се обавува во облик на манципација.“
41) Мирослав Милошевић, Римско право, Београд, 2011, стр. 414 – 416.
42) Ibid, стр. 424.
43) Žika Bujuklić, Forum Romanorum, Beograd, 2010, стр. 368.
44) Aleksandra Jovanovic, Aneta Atanasovska Cvetkovic, Legal aspects of wine in Roman law, contemporary law and the 
Criminal law in Republic of North Macedonia, Iustinianus primus Law Review, vol.12, issue 2, year 2021, стр. 6.
45) Ulpianus libro 20 ad Sabinum – „ Vino legato acetum quoque continetur, quod pater familias vini numero habuit.“ – „Таму 
каде се завештува виното, се вклучува и оцетот кој домаќинот го чувал заедно со виното.“ За потребите на овој труд 
авторите сами вршат превод од Дигестите, Книга 50, титулус 6 која е достапна на: https://droitromain.univ-grenoble-
alpes.fr/Anglica/D50_Scott.htm
46) D.33.6,9. pr.
47) D.33.6,10 Hermogenianus libro secundo iuris epitomarum – „Ex usu testatoris legatum aestimabitur, id est quot annorum 
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во стариот Рим се сметало секое вино кое било произведено минатата година.48

Уште едно сознание добиваме од Дигестите во Книгата 33 и насловот 6, а што укажува на тоа 
дека Римјаните биле навистина посебни, а тоа ги чинело и единствени, во однос на наследувањето 
на виното - познавале и препознавале засладени (слатки) вина. Таму каде што се завештувале, 
оставале во наследство засладени вина и доколку во тестаментот не пишувало поинаку, тогаш се 
наследувало и виното кое било помешано со мед, виното направено од суво грозје, младото вино 
кое било зачинето и сварено, а се наследувале и слични пијалоци од грозје, смокви, урми и суво 
овошје.49

Постоело правно правило кое наметнувало обврска за наследникот: доколку 100 мерки, како 
се вели во Дигестите, се завештани, во тој случај требало барем една мера да се остави за имотот. 
Во спротивно, наследникот можел да купува вино.50 Во случај да извесни одредби, наредби и 
налози постоеле и биле некому оставени (со тестаментот), а виното било оставено на друго лице, 
во тој случај наредбите останувале на првиот легатар, а виното се изземало од ваквите наредби 
или налози.51 На наследникот на кој му е оставено задолжението некому да достави вино, имал 
обврска да ја достави сета количина на вино што ја пронашол во амфорите или во останатити 
садови во кои било виното чувано.52 Што се однесува до обврската на наследникот, врз основа 
на наредбата, налогот на оставителот, да виното го остави на својата жена, тогаш, правниците 
сметале дека наследникот можел виното да го остави во количина во која што тој сакал во случај 
да количината на виното не е наведена од страна на оставителот. Но, други правници сметале дека 
целата количина на вино треба да биде доставена на жената и покрај тоа што оставителот јасно 
не навел за колкава количина на вино станува збор.53 Кога се говори за обврските на наследникот, 
треба да се наведе и тоа дека во случај да наследникот е задолжен за испорака на виното што 
се наоѓало во бочви, а легатарот виното не го примил, на наследникот припаѓа одговорноста за 
излевање на виното. Во овој случај се наметнува дилемата: дали наследникот имал право да го 
излее виното од садовите ако легатарот не дошол на време или времето кога легатарот требал да 
го преземе виното е одредено во тестаментот? Кон дилемата придонесува и можноста дадена на 
легатарот поднесе тужба како би го повратил веќе одлеаното виното од наследникот. Практичните 
и полни со неопходна правна логика Римјани ваквата тужба ја забрануваат, но оставаат исклучок: 
тужбата е дозволена во случај на doli mali.54 Дигестите во овој наслов не даваат јасни насоки за 
разрешување на дилемата.  

Интересен е фактот што на наследникот се оставало правило кое требало да го испочитува 
-  да го дегустира виното кое го наследува. Така, доколку во тестаментот му се оставени мерки 
(количина) од 100 амфори вино да наследи со можност сам да избере, можел да поведе постапка 
врз основа на тестаментот како би го задржал своето право да го дегустира и избере, за себе, 
најубавото вино.55  

Низ Дигестите се наметнуваат и неколку проблеми со кои се соочувале римските правници, а  
настанувале по повод наследувањето на виното: што е садот во кој се чува виното? Species? Pars? 
Accessorium? Дали се наследува само виното или со виното се наследува и амфората, урната, 
бочвата? D.33.6,3,1 наведува дека римските правници имаат различни ставови кои се однесуваат 
на садовите: некои правници сметаат дека се наследуваат и садовите, особено амфорите, во кои 
виното се чува, не затоа што се дел (припадок) на виното, него се наследуваат само затоа што 
намерата, волјата на оставителот била да амфорите (садовите) бидат припадок на виното. Што не 
е случај ако виното било наследено во бочви, буриња или цистерни каде количината на течноста 
(виното) која можат да ја соберат е многу поголема од количината на вино која ја собира во 
vino pro vetere utebatur. Quod si non appareat.“ – „Староста на виното кога се завештува се утврдува според обичаите на 
оставителот, то ест, колку години се потребни да виното стане старо, ако не било познато.“
48) D.33.6,11 Ulpianus libro 23 ad Sabinum – „Vetus accipietur, quod non est novum: id est et anni prioris vinum appellatione 
veteris continebitur:“ – „ Под „старо вино“ се разбира виното што не е младо, то ест, виното од претходната година ќе 
биде опфатено со поимот „старо“.“
49) D.33.6,16,1 Proculus libro tertio ex posterioribus Labeonis – „ Cui dulcia legata essent, si nihil aliud testamento significetur, 
omnia haec esse legata: mulsum passum defrutum et similes potiones, item uvas ficos palmas caricas.“ – „ Таму каде 
засладените вина се завештуваат, а не постои никаква белешка во тестаментот, во оставината се вклучува следното: 
вино помешано со мед, вино од суво грозје, младо вино сварено и зачинето и слични пијалоци кои содржат грозје, 
смокви, урми и суво овошје.“
50) D.33.6,3.
51) D.33.6,2, pr.
52) D.33.6,6.
53) D.33.6,7.
54) D.33.6.3.1.
55) D.33.6,2,1.
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амфората или урната. Вака било решено во стариот Рим само затоа што бочвите (големите садови 
за чување на виното) биле или закопани во земја или прицврстени за тлото или едноставно биле 
тешки да се поместат од едно на друго место. Ако понатаму је развиеме дискусијата во овој труд 
обидувајќи се да најдеме соодветна солуција за тоа дали амфорите се припадок на виното или 
не, навлегуваме во уште еден дел на римското право – стварното право (ius quod ad res pertinent), 
стварното право не е предмет на истражување во овој труд – го оставаме за некоја друга прилика.56

НАМЕСТО ЗАКЛУЧОК
Несомнено, виното е дел од човековиот живот, дел од ритуалите поврзани за секојдневието, а 

се дел од исхраната. Во овој труд видовме дека писанијата и бележењата на виното во историските 
законици постојат векови наназад, а тоа нé наведува на можниот заклучок: секоја епоха, секој 
историски период опфатен во овој труд преку нему автентичниот закон и правните правила, го 
има виното како дел од општествениот живот, а дел било и од ритуалите и обредите, па макар 
се работело за свадбени или погребни ритуали. Се чини дека виното го одбележува човековото 
раѓање и човековото напуштање на овоземскиот свет.

Пиетет кон виното, се чини, има секој народ низ историјата. За Римјаните, би можело да се 
каже дека освен пиетет,  го создале и оличиле виното во богот Бахус, кој секогаш на уметничките 
слики од најрано доба па до современото сликарство е претставен со грозје, бочви вино и грал 
полн со вино. Старите Римјани не застанале тука. Продожиле понатаму и користејќи ја својата 
прагматичност и чувство за правото кое го поседувале, а како резултат на едно исклучително 
почитување на виното, во делот на наследувањето и наследното право, во Дигестите го вметнуваат 
и виното и неговото наследување.

Во извесна мерка зачудува фактот што во Дигестите вметнато е правилото дегустација на 
виното како дел од оставинската маса. Зачудува и фактот што постои и правно правило кое се 
однесува на тоа што значи старото вино, што е вметнато и правило за наследувањето на слатките 
вина што укажува на уште нешто: го препознавале слаткото вино, го произведувале, а секако, и 
го продавале. Не само слаткото вино, продавале и црвено и бело вино, младо и старо, а за да го 
продаваат неопходно е производство и одгледување на винова лоза.

Сепак, тоа што денес е асоцијација Италија, покрај храната, е виното. Нејзините вински 
региони, квалитетните сорти на грозје, производствените капацитети и квалитетните вина кои ги 
пласираат на светските пазари, би можеле една голема заслуга да препишеме на старите Римјани 
кои виното го креваат дури и на правен пиедестал. И покрај мислењата дека виното и начинот 
на производство на виното на римското тло го носат старите Грци, не смееме да го негираме 
размислувањето дека старите Римјани виното и уживањето во виното го подигаат на едно ниво, 
ниво на хедонизам. Од друга страна, на секое тло на кое стапнале Римјаните, денес се сметаат 
за држави со долга винска традиција и уживање во „капките ферментирано грозје“. За пример 
можеме да ја издвоиме Република Северна Македонија со богатите виногорја, вински реони и 
квалитетни вина, но и Франција со нејзните реони и вина.
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ВИТЛАРОВ Тодор       
 

ПОЛИГРАФСКО ИСПИТУВАЊЕ

Апстракт: Полиграфот е инструмент конструиран на начин што истовремено ги регистрира 
промените во крвниот притисок, пулсот, дишењето или т.н. електродермални реакции на лицето кое 
се испитува. Според поранешното законско решение, пред донесувањето на Законот за кривична 
постапка од 2010 година беше пропишано, дека полиграфското тестирање во предистражната 
постапка, може да го користи Министерството за внатрешни работи (чл.143 ст.3 од ЗКП), за лице 
за кое постојат основи на сомневање дека сторил кривично дело (во предистражна постапка), но 
само по претходна негова писмена согласност. Примената на полиграфското тестирање, според 
постојните позитивни прописи, единствено е пропишано во Законот за полиција (пречистен текст 
од 2018), како полициско овластување. Целта на неговото користење е откривање на сторители 
на кривични  дела (во предистражна постапка) и потребна е претходна согласност на лицето 
кое се испитува. Испитувањето на полиграф е помошно истражно средство, но не е доказно 
средство. 

Клучни зборови: полиграф, полиграфско тестирање, предистражна постапка, истражно 
средство

POLYGRAPH EXAMINATION

Abstract: The polygraph is an instrument constructed in a way that simultaneously registers 
changes in blood pressure, pulse, breathing or so-called. electrodermal reactions of the person being 
examined. According to the former legal solution, before the adoption of the Law on Criminal Procedure 
from 2010, it was stipulated that the polygraph test in the pre-investigation procedure can be used by 
the Ministry of Internal Affairs (Art. 143, Paragraph 3 of the Criminal Code), for a person for whom 
there are grounds. on suspicion that he has committed a crime (in pre-investigation procedure), but only 
after his prior written consent.The application of the polygraph test, according to the existing positive 
regulations, is only prescribed in the Law on Police (refined text of 2018), as a police authorization. The 
purpose of its use is the detection of perpetrators of crimes (in pre-investigation procedure) and the prior 
consent of the person being examined.The polygraph examination is an auxiliary investigative tool but 
not an evidentiary tool.

Keywords: polygraph, polygraph testing, pre-investigation procedure, investigative tool.

ВОВЕД
Испитувањето на полиграф, предизвика интерес во судската практика, по  примена на ЗКП 

кој беше донесен во 2010 година. Користењето на овоа помошно техничко средство во текот на 
предистражната постапка од страна на Министерството за внатрешни работи беше пропишано со 
поранешниот ЗКП. Практиката го наметна прашањето, дали испитувањето на полиграф, може да 
се смета како доказ во кривичната постапка?

Користењето на оваа помошно истражно техничко средство, наиде на различни правни 
мислења во практиката. Дилемите беа во насока: кој е надлежен орган за негова примена? Дали 
треба посебна наредба од јавниот обвинител за негово користење и особено, дали истото може да 
се смета како доказ во кривичната постапка?

Целта на овој труд е дефинирање на полиграфското испитување, дали и кој истото може да 
го врши во текот на кривичната постапка, во која фаза од постапката може да се користи и каква 
е неговата доказна вредност.

ПОЛИГРАФСКО ТЕСТИРАЊЕ
Lei detector (инстумент за откривање на лаги) е популарен наслов за полиграфот. Тоа е 

иструмент кој се заснова на проверено искуство, дека човекот кога лаже по правило доживува 
определено возбудување поради стравот сто го чувствува, неговата лага да не биде откриена.

Практиката покажува дека ваквото чувство кај некој луѓе може да се забележи и со обично 
запазување (поцрвенуваат, се збунуваат, начинот на говор им е неповрзан). Но, некој луѓе знаат 
своето возбудување,  кое го доживуваат кога лажат, во поголема или помала мерка да го прикријат. 
Но има и луѓе кога лажат да не дожуваат никаквно возбудување.

УДК: 343.982:343.1(497.7)
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Полиграфот е инструмент којшто е конструиран, така што истовремено да ги 
регистрира промените во кривниот притисок, пулсот, дишењето или т.н. електродермални 
реакции кај лицето кое се испитува.

Кога лицето се испитува на полиграф му се поставуваат по определен редослед прашања и 
од него се бара да одговори на секое прашање,  како што мисли само со „да“ или „не“.

Постојат посебни правила за  составување на листата на прашањата кои му се поставуваат 
на испитаникот. Додека трае ова испитување на телото на лицето му се ставени инструменитите 
кој ги регистрираат сите промени на крвниот притисок, пулсот, дишењето.

После ова испитувачот врз основа на овие психофизиолошки промени, којшто ги регистрирал 
полиграфот, донесува сопствено мислење, дали испитаното лице лажело во однос на кривичното 
дело, за кое постојат сомневање,  дека го сторил.

Со еден збор, полиграфот би требало осомничениот да го „фати во лага“ врз основа на 
на возбудувањата коишто се регистрирани кај него за време на испитувањето.

Најширока употреба на полиграфот има во САД.  
Според ставовите на судската практика во оваа држава, (Reid i Inbau, Truth and Deception, 

Baltimor 1966), судовите во САД допуштаа во кривичната постапка да се изнесат резултатите од 
испитувањето на обвинетиот, на полиграф, како доказ. Меѓутоа постои услов, пред испитувањето 
за тоа да има склучен посебен писмен договор, помеѓу обвинетиот и неговиот бранител од една 
страна и надлежниот јавен обвинител од друга. Правната важност на овој договор е поврзан со 
фактот, дека во време на неговото склучување обвинетиот мора да има адвокат. Резултатите од 
испитувањето на полиграф можат да се изнесат како доказ во кривичната постапка, било да е тоа 
во корист на одбраната или обвинението.

Склучувањето на овој писмен догов според судската практика, е поврзан со фактот, дека 
сепак испитувањата на полиграф научно не е докажано, дека се апсолутно веродостојни.

Практиката покажала, дека испитаниците уверени во ефикасноста на полиграфот, често 
признавале вина пред да подлежат на испитување на полиграф или во текот на нивното испитување 
и ваквото нивно признание се ценело според прифатените општи правила на признанието, како 
доказ.

Како позитивен пример од американската судска практика, се истакнувал оној, кога 
осомничениот кој бил испитуван на полиграф , го открил местото каде го закопал лешот на лицето 
кое го убил, иако пред тоа воопшто не признавал дека го извршил убиството и на сите поставени 
прашања одговарал со не.

Противниците на ваквото правно стојалиште (пред сè европското), истакнуваат, дека 
полиграфот пред сè значи навлегување во интимната сфера на човекот, против неговата волја.

 Во ова смисла тие сметаат, дека полиграфот може да биде само помошно истражно средство.

Начелно нашето казнено-процесно законодавство отсекогаш сметаше, дека резултатите 
од испитувањето на полиграф не можат да се користат како доказ во кривичната постапка . 

Но, сепак тие резултати се во доволна мерка точни да можат да послужат, како помошно 
истражно средство.

 
Во поранешниот ЗКП, во делот за овластувањата на Министерството за внатрешни работи 

(чл. 143 ст. 3 од ЗКП),  беше пропишана можноста за примена на полиграфско испитување на 
лице за кое постојат основи на сомневање, дека извршило кривично дело, но само по претходна 
негова писмена согласност.

Изрично беше пропишано дека на полиграфско испитување не може да подлежат лица 
под дејство на алкохол или опојни дроги, лица со сериозни срцеви заболувања, лице кое 
манифестира знаци на видлива душевна болест или заостанат душевен развој, бремена жена или 
жена непосредно по породување, на деца под 14 год возраст. Доколку се работеше за помлади и 
постари малолетници (според тогашниот закон), вакво испитување на полиграф можеше да се 
примени ако постојат основи на соневање, дека сториле кривично дело, но по претходна писмена 
согласност на нивниот родител, односно старател.

Според употребена законска формулација „лице за кое постојата основи на сомневање дека 
сторило кривично дело”, значи дека употребата на полиграфското испитување е дозволено само 
во предистражна постапка од страна на Mинистерството за внатрешни работи. 

Во ЗКП кој е на правна сила (Сл. весник бр. 150 /2010), нема процесно правни одредби во 
делот каде се регулирани овластувањата на Полицијата -полициски извиди, за користење 
на полиграф.

ВИТЛАРОВ ТОДОР
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Но, Законот за полиција (пречистен текст од 2018 год), во делот на полициски овластувања 
е пропишано (чл. 28 ст. 1 т. 20), дека помеѓу другите полициски овластувања е полиграфското 
тестирање.

Со овој закон  начелно е регулирано прашањето, под кои услови и како се презема 
полиграфското тестирање (чл. 65-а-65-в)

Целта заради која полицијата може да преземе полиграфско тестирање е откривање на 
сторител на кривично дело.

Пред полиграфското тестирање, полицискиот службеник е должен да го запознае лицето 
кое ќе биде подложено на полиграфско тестирање и начинот на работа на полиграфот.

Исто така,  пред да се пристапи   кон испитување на полиграф , потребна е  посебна писмена 
согласност од лицето кое ќе се испитува.

Доколку претходно е дадена писмена согласност, а потоа истата лицето ја повлекло, 
полицискиот службеник е должен да го прекине полиграфското испитување.

Со одредбите од овој закон е пропишано кои лица не смеат да се испитуваат на полиграф. 
Оваа листа е проширена во однос на претходното решение  во ЗКП.

На полиграфско тестирање не смеат да се подложат лица  во стресна состојба, лице кое 
зема лекови за смирување и лице со други особено тешки душевни пречки.

НЕКОИ ОД НАВЕДНЕИТЕ ЗАБРАНИ ВО ОВАА РАНА ФАЗА ОД ПОСТАПКАТА 
ЧЕСТОПАТИ  МОЖЕ ТЕШКО ДА БИДАТ ИДЕНТИФИКУВАНИ ОД СТРАНА НА 
ПОЛИЦИСКИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ.

Исто така, овие  услови би можеле да бидат и доста дискутабилни. Кое е тоа лице кое е 
повикано во Полиција, а тој факт кај истото да не предизвика стрес? Или пак,  лице што не 
користи лекови за смирување, кога е ноторен фактот за масовно користење на вакви средства.

Значи, ПОЛИГРАФСКОТО ТЕСТИРАЊЕ, МОЖЕ од страна на полицијата ДА СЕ КОРИСТИ  
во суштина во  предистражна постапка.

Испитувањето на полиграф е како помошно истражно средство, НО НЕ И ДОКАЗНО 
СРЕДСТВО.

Полицијата е овластена по сопствена оценка да преземе полиграфско тестирање.
Не е исклучена можноста, согласно одредбите од чл. 283 од ЗКП, дека јавниот обвинител 

кој има надлежности да раководи со предистражната постапка на негово барање, полицијата 
да спроведе вакво полиграфско испитување.

НО, ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ НА ИСТОТО НЕ Е ПОТРЕБНА ПИСМЕНА НАРЕДБА ОД 
СТРАНА НА ЈАВНИОТ ОБВИНИТЕЛ.

Според наше мислење, одговорите на осомничениот  на полиграфот, не се презентираа 
пред судот како доказ.

Во овој дел од постапката може јавниот обвинител, на негово барање или по оценка на 
полицијата,  да биде запознаен со дадените одговори на испитаните лица при спроведеното 
тестирање на полиграф.

Врз основа на неговите одговори на поставените прашања при испитувањето на полиграф и 
психофизичката реакција на осомничениот, се создава една „дијагноза“, за вината или невиноста 
на осомничениот (V.Bajer, Krivicno procesno pravo, kniga I, Zagreb , str. 82,1989).

Ниту оваа дијагноза не се презентира пред судот како доказ, затоа што не е веродостојна. 
Таа служи само на органите за внатрешни работи од низата на осомничени во некој случаи, да 
ги избере оние којшто се посомнителни од другите  и да ја насочи предистражната постапка во 
определен насока .

Сепак искуството покажало, дека полиграфот како помошно истражно средство, 
може во пооделни случаи да даде низа позитивни резултати за насоката на преземање на 
определени истражни дејствија или криминалистичко тактички мерки и средства. 

Посебно треба да се нагласи дека веродостојноста од добиените резултати од 
полиграфското испитување, во голема мерка зависат од  стручната способност на службените 
лица кои ракуваат со полиграфот т.е. го спроведуваат испитувањето.

Некој од основните прашање кој се поставуваат  при испитување со полигараф се:
Дали тоа е во согласност со основните права на осомничениот во кривичната постапка , 

коишто мора да се почитуваат?
Дали испитувањето на полиграф, значи нсвлегување во интимната сфера на 

испитуваното лице, која би морала да биде ослободена од секакво влијание на државните 
органи?

Најпрво да истакнеме, дека испитувањето на осомничениот на полиграф не е 
испитување чија цел е да се добие исказ на осомничениот, кој потоа би се употребил како 
доказ во кривичната постапка. 

ПОЛИГРАФСКО ИСПИТУВАЊЕ
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Во оваа смисла примената на полиграфот како помошно истражно средство, не е во 
спротивност со нашиот уставноправен поредок. Испитувањето на осомничениот е во согласност 
со одредби на ЗКП.

Полицијата во рамките на пропишаните полициски извиди (чл. 276 ст. 2 т. 1 од ЗКП) може 
да бара потребни исвестувања од граѓани. Во ова смисла испитувањето на осомничениот на 
полиграф не е исказ на осомничен во класична смисла, во смисла на одредбите од чл. 205 и 206 
од ЗКП. 

Кога осомничениот се испитува на тој инструмент, од него во суштине не се добива слободен 
исказ, но се регистрираат само неговите изјави кој тој ги дава доброволно и врз основа на неговите 
несвесни електродермални реакции, се добиваат податоци, којшто тој несакал да ги даде.

Со помош на овие одговори и психофизичката реакција на осомничените,  кај  службеното 
лице-испитувачот на полигараф  се создава определено мислење  во смисла на сомнение на 
испитаното лице, како сторител на конкретниот кривично-правен настан.

Со помош на полиграфското испитување, во текот на предистражната постапка од низа 
на осомничени лица во конкретен случај,  се  селектираат оние коишто се најсомнителни од 
осомничените, и во таа насока да се насочат идните дејствија и мерки во насока на обезбедување 
на правно релеванти докази.

ЗНАЧИ ИСПИТУВАЊЕТО НА ПОЛИГРАФ Е ПОМОШНО ИСТРАЖНО ТЕХНИЧКО 
СРЕДСТВО ЗА ОРИЕНТАЦИЈА ПРИ ИСТРАЖУВАЊЕ НА КРИВИЧНИТЕ ДЕЛА ВО 
ПРЕДИСТРАЖНАТА ПОСТАПКА 

Од судската практика
1. При повторното судење.......првостепениот суд ..да го сослуша лицето В.В. исказот 

на заштитениот - загрозен сведок ..., да го провери преку материјални докази, да ја утврди 
неговата здравствена состојба, која била причина истиот да не биде подведен под полиграфско 
тестирање и доколку е потребно да се изврши такво тестирање, па доколку е потребно да се 
изврши психолошко вештачење и врз него и врз обвинетите .....

Решение на Апелациониот суд во Скопје КЖ.57/10 од 12.03. 2010 
Според времето на донесувањето на оваа судска одлука важел стариот ЗКП. Според одредбите 

од чл. 143 ст. 3 од истиот, полиграфското тестирање може Министерството за внатрешни работи 
да го примени, само во предистражна постапка.

 Од овие причини, според наше мислење сметаме, дека истакнатото правно стојалиште 
на Апелациониот суд, за евентуално спроведување на полиграфско испитување, во фаза на 
судење на конкретниот предмет е погрешено.

2. Првостепениот суд во текот на главната расправа, по спроведено полиграфско 
тестирање во предистражната постапка, во својство на вешто лице го распрашал службеното 
лице, кое го спровело полиграфското испитување на осомничениот.

Бранителот на обвинетиот во поднесената жалба неведува, дека одлуката на конкретниот 
кривично правен спор зависи од тоа дали полиграфот претставува доказ согласно ЗКП и дали 
истиот може да претставува доказ врз основа на кој може да се заснова пресуда?

При тоа одбраната наведува дека полиграфот не може да претставува доказ ...Од 
содржината на пресудата произлегува дека од изјавата на вештото лице (сл. лице кое го 
спроведувало полиграфското тестирање), не станува збор за вештачење со оглед на тоа што 
полиграфското тестирање не може да се прифати, дека е вештачење...во случајот во отсуство 
на било каков друг правно релевантен доказ, судот не може да го прифати полиграфското 
тестирање и врз основа на истото да ја заснова пресудата....

Апелациониот суд ја уважило жалбата на обвинетиот и ја укинало првостепената пресуда
 ...Видно од извештајот на полиграфското тестирање бр....на МВР...е дека обвинетиот 

Џ.Џ. и обвинетиот (на кого е спроведено полиграфско тестирање) имаа директна врска со 
кривичното дело извршено во колонијалот .. на ден .. , додека пак за останатите кривични дела 
извршени по периодот декември-јануари.., обвинетите ги доведува во врска со предметните 
кривични дела... Вештото лице Г.Г. (кој го спровел полиграфското испитување) го појаснува 
предметниот извештај од полиграфското испитување... на стр...наведува дека „директна 
врска” значи дека испитаникот е сторител , а терминот „ги доведува во врска со кривичното 
дело” значи дека е можно испитаниците да не се директни сторители, туку може да се 
поттикнувачи, помагачи или прикривачи на конкретното дело 

ВИТЛАРОВ ТОДОР
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Имајќи го во вид дадениот извештај од полиграфското испитување , како и исказот на 
вештото лице ... кој ги појаснил термините „директна врска” и „ги доведува во врска” ,.., ставено 
со корелација со другите расположиви докази, по оценка на Апелациониот суд првостепениот 
суд донел нејасна и неразбирлива  пресуда со оглед дека од истата не е јасно првостепениот суд 
врз основа на кој докази ги утврдил решителните факти..

Решение на Апелациониот суд Скопје Кж. 2172/14 од 23.01.2015
Во конкретниот случај Апелациониот суд не одговорил на жалбените наводи, дали 

службеното лице кое го спровело полиграфското испитување, може во текот на постапката да 
биде предложено и сослушано како вешто лице?

Според наше мислење НЕ.
Наодот од спроведеното полиграфско испитување е помошно техничко средство кое се 

користи во текот на предистражната постапка и повеќе служи на надлежните органи за откривање 
да им помогне во која насока ќе ја насочат претходната постапка, заради обезбедување на правно 
релевантни докази.

Сметаме дека воопшто сужбеното лице кое го спровело полиграфското испитување, не 
требало да биде предложено како вешто лице, затоа што истото го нема таквото својство во 
смисла на чл. 236 од ЗКП.

Несомнено, дека овие службени лица имат посебно стручно знаење.
Но, тие спроведуваат испитување на лице,  со негова согласност, НО НЕ СПОРЕД 

ОДРЕДБИТЕ ОД ЧЛ. 206 ОД ЗКП. Исто така,  ваквиот наод не може да биде доказ врз основа на 
кој би можело да се засновала судска пресуда.

Впрочем ваквиот став произлегува и од наведената одлука на Апелациониот суд, кој на 
посреден начин изразува негативен став, дека   резултатите  од полиграфско тестирање не може 
да се сметат, како докази и врз истите не може да се заснова пресуда.

Користењето на овие службени лица како вешти лица во практиката, се заснова на мислењето, 
дека истите морале да поседуват посебна лиценца и дека истите се евидентирани на листата-
регистарот на вешти лица при Министерството за правда.

3.......Во оваа насока, судот го ценел и извештајот од полиграфското тестирање бр...на 
МВР ОКТ Скопје, меѓутоа за истото правилно нашол дека не би довело до донесување на друга 
одлука од веќе донесената, со оглед дека резултатаите од полиграфското тестирање сами 
по себа не може да се третираат како докази во постапката, туку само како индиција која 
упатува на други докази, и само на резултатите од полиграфското тестирање, а во отсуство 
на други докази, како што е во конкретниот случај, не може да се заснова пресуда ..

Пресуда на Апелациониот суд Скопје Кж. бр. 803/16 

4. Според водена постапка според поранешниот ЗКП, но од аспект на прашањето, дали 
полиграфското тестирање е доказ во кривичната постапка, кое прашање е идентично и релевентно 
и од аспект на ЗКП, кој е во примена е следниот став на судот:

 По однос на наводот истакнат во Барањето за вонредно преиспитување на правосилната 
судска пресуда, дека судот не го ценел приложеното полиграфско вештачење, овој суд наоѓа 
дека ваквиот навод е неоснован, од причина што приложениот доказ е нерелевантен и нема 
никакаво влијание за утврдување на фактичката состојба, бидејќи таквото испитување е во 
предистражна постапка од страна на МВР, кое се применува на лице за кое постои основи на 
сомневање дека извршило кривично дело..

Пресуда на Врховен суд КВП ! бр. 248/2015

ПОЛИГРАФСКО ИСПИТУВАЊЕ
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ЗАКЛУЧОК
Полиграфот е инструмент, кој е конструиран така што истовремено да ги регистрира 

промените во крвниот притисок, пулсот, дишењето или т.н. електродермални реакции, кај  лицето 
кое се испитува.

Тој би требало осомничениот да го „фати во лага“ врз основа на возбудувањата коишто се 
регистрирани кај него за време на испитувањето.

Начелно нашето казнено-процесно законодавство отсекогаш сметало, дека резултатите од 
испитувањето на полиграф не можат да се користат како доказ во кривичната постапка.

Но, добиените резултати од испитувањето на полиграф се во доволна мера точни да можат 
да послужат, како помошно истражно средство.

Според позитивното законодавство, испитувањето на полиграф по сопствена оценка е 
овластено да го врши Полицијата (Закон за полиција, пречистен текст 2018), по претходна 
согласност на лицето кое се испитува. Но, согласно овластувањата од чл. 283 од ЗКП (Сл. 
весник бр.150/2010), јавниот обвинител кој раководи со предистражната постапка може да бара 
Полицијата да спроведе полиграфско испитување.

Испитувањето на полиграф е помошно истражно техничко средство за ориентација при 
истражувањето на кривичните дела во предистражна постапка, но не претставува доказно 
средство.
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ЃОРЃИЕВА Дијана1   
СТОИЛЕВА Зорица2 

ТЕОРИЈА ЗА ПРАВНАТА ПРИРОДА НА ПРАВОТО НА ПРАВНАТА ЗАШТИТА ВО 
ГРАЃАНСКАТА ПОСТАПКА КАКО ПОТЕСТАТИВНО ПРАВО

Апстракт: Граѓанското процесно право се издвои во самостојна научна дисциплина, затоа 
што правото на правната заштита во граѓанската постапка доби посебно место и функција во 
системот на правото. За ова една од најзаслужните е теоријата на Giuseppe Chiovenda за правото 
на правната заштита како потестативно право. Ова затоа што оваа теорија, дефинитивно правото 
на правната заштита ќе го оддели од граѓанското субјективно право, но и ќе докаже и покаже 
дека со правото на правната заштита се штитат не само приватните интереси на тужителот, туку 
и јавните интереси на државата.

Клучни зборови: Giuseppe Chiovenda, потестативно право, граѓанско процесно право, 
приватен интерес, јавен интерес.

GJORGIEVA Dijana3

STOILEVA Zorica4 

THEORY OF THE LEGAL NATURE OF THE RIGHT TO LEGAL PROTECTION IN CIVIL 
PROCEDURE AS A POTESTATIVE RIGHT

Abstract: Civil procedural law was separated into an independent scientific discipline because the 
right to legal protection in civil proceedings received a special place and function in the legal system. 
For this, one of the most meritorious is Giuseppe Chiovenda’s theory of the right to legal protection as a 
potestative right. This is because this theory will definitively separate the right to legal protection from 
the civil subjective right, but it will also prove and show that the right to legal protection protects not 
only the private interests of the plaintiff but also the public interests of the state.

Key words: Giuseppe Chiovenda, potestative right, civil procedural law, private interest, public 
interest.

Вовед
Една од најконтроверзните и убедливо најидеалистичките теории за правната природа на 

правото на правната заштита е теоријата за правото на правната заштита како потестативно право 
(Rechte des rechtlichen Könnens). Станува збор за теорија која се наоѓа некаде на средината меѓу 
конкретните и апстрактните теории за правната природа на правото на правната заштита чиј 
стремеж е објаснување на правото на правната заштита како право во точка на еквилибрум меѓу 
приватниот и јавниот интерес.5 Благодарение на оваа теорија престана да се гледа на правото на 
правната заштита како на постоечко (егзистентно) субјективно право во материјално-правната 
шема на субјективните права кое постои per se и започна да се открива постоењето на причинско-
последователната поврзаност на правото на правната заштита како посебно потестативно право 

1) Доктор по граѓанско право, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Правен факултет.
2) Докторант по граѓанско право, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Правен факултет „Јустинијан Први” 
во Скопје.
3) Phd at the Ss. Cyril and Methodius University in Skopje, Faculty of Law Iustinianus in Skopje.
4) Ph. D student at the Ss. Cyril and Methodius University in Skopje, Faculty of Law Iustinianus Primus Primus in Skopje.
5) Приватниот и јавниот интерес во теоријата за потестативното право на правната заштита се објаснуваат не како 
двонасочна субординација туку како координирана хармонизација реализирана во перфектна форма на конјугација 
на слободата како власт. Следствено на ова приватниот и јавниот интерес во постапката не треба да се третираат како 
две спротиставени струи, туку како заедничка аспирација..., затоа што успехот на едниот е услов за успех на другиот 
интерес. Повеќе во врска со размислувањата на Calamandrei за концептот на Chiovenda за потестативните права Видете 
кај: Calamandrei  P. (1942) La relatividad del concepto de acción, In: Estudios sobre el proceso civil, Revista de Escuela 
Nacional del Jurisprudencia núm 13, Revista de la Facultad de Derecho de México, México, 53-54.

УДК:339.194:[338.439.5:658.86/.87(4-672ЕУ)
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со: 1) заштитата на субјективните права и 2) градењето на објективното право.6 Ова е така затоа 
што тужителот со активирањето на правото на правната заштита како потестативно право не 
само што се обидува да го оствари својот приватен (индивидуален) интерес, туку несвесно 
соработува и за реализирање и создавање на објективното право, а државата признавајќи му на 
потенцијалниот тужител можност да бара правна заштита во исто време го брани субјективното 
право на тужителот, но и го корегира објективното право. Иако и во оваа теорија правото на 
правната заштита сè уште се објаснува како индивидуално право тоа повеќе не е право кое создава 
обврска на државата туку е право-моќ кое исполнува една јавна функција на државата.

 
1. Догматска инспирација за креирањето на концептот на Giuseppe Chiovenda за 

правната природа на правото на правната заштита
Концептот на Chiovenda за правната природа на правото на правната заштита настанува под 

инфлуенца на Klein – овиот концепт за законодавството и како критика на Wach-овиот концепт за 
барањето за правната заштита.7 Станува збор за прв догматски концепт кој ќе го објасни правото 
на правната заштита како тотално независно право (идеално право) од граѓанското субјективно 
право кое треба да го штити (материјално правната подлога). Поради ова со право во правната 
процесна наука овој концепт се квалификува како трансформаторски концепт на „светот на 
граѓанското процесно право“ кој прв ја отвора идејата за правото на правната заштита како norma 
agendi на објективното право.8

2. Учење на Giuseppe Chiovenda за правната природа на правото на правната заштита 
како потестативно право

Основоположник на теоријата за правото на правната заштита како потестативно право 
е титанот на италијанскиот неспецијализиран научен процесуализам Giuseppe Chiovenda9. 
Концептот на Chiovenda во германскиот процесен круг на civil law системот ќе го следат Weismann 
и Zitelmann, а врз база на критиките на овој концепт, апстрактизмот ќе доживее вистински научен 
триумф во романскиот процесен круг на civil law системот.10 Она што е фундаментална новина 
и специфика на концептот на Chiovenda е што правото на правната заштита го објаснува како 
потестативно право (Rechte des rechtlichen Könnens)11 односно како право кое „гравитира меѓу 
сферата на  приватното и сферата на јавното право” и е “правна моќ да се реализира условот 
(создаде состојба) за да се оствари волјата на законот.“12Потестативните права според Chiovenda 
се права кои не се ниту реални ниту персонални и се вистинска спротивност (контраст) на 
персоналните (облигационите) права.13  

Според Chiovenda додека во една облигација има доверител кој е во однос со должникот, 
6) Теоријата за потестативното право на правната заштита се базира пред сè на реафирмацијата на принципот на 
официјалност во граѓанската постапка чиј фундаментален инспиратор е Franz Klein со Австрискиот граѓански 
процесен закон (Die österreichische Zivilprozessordnung) од 1895 година. Според Klein државата своеволно ја ограничува 
материјата на законот и го надгледува законот кога се аплицира односно ја конкретизира својата волја во законот. 
Според Klein понекогаш може да се случи и нормата на државата предвидена во објективното право да предизвика 
повреда на субјективните права поради што државата мора да му признае на титуларот можност да го потврди своето 
право кое е спротивно на законот.
7) Концептот на Chiovenda за правото на правната заштита како потестативно право ќе биде вистински новитет во 
италијанскata процесна догматика. Ова е така затоа што италијанската процесна догматика сè до средината на XIX век 
се градеше под инфлуенца на францускиот законски процедурализам. За ова најзаслужен беше професорот Mattirolo. 
Chiovenda за разлика од Mattirolo ќе погледне кон германската пандектна школа. Ова ќе се случи поради одредни 
временски фактори: донесувањето на Законот за граѓанската постапка на Италија во 1856 година, популарноста на 
Klein-овиот концепт за реформите на граѓанската постапка и кодификацијата, но и делата на професорот од Лајпциг 
(Wach) од кои силно ќе биде инспириран. Zamora N.A. (1992) Estudios de teoría general e historia del proceso (1945-
1972), Tomo II, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1992, 547-553.
8) Ова ќе биде нешто епохално за отворањето на можноста за научен развој на чистото процесно право. Сепак, со оглед 
на фактот што Chiovenda живееше во „светот на граѓанското процесно право“, а не во „светот на чистото процесно 
право“ неговиот концепт првично ќе биде прегазен од научната критика. 
9) Својот концепт за правната природа на правото на правната заштита како потестативно право Giuseppe Chiovenda 
изворно го изнесува во делото: „Тужбата во системот на правото“ (L’azione nel sistema dei diritti) објавено во Болоња 
во 1903 година.
10) Dorantes T. L. (1980) Teorias acerga de la naturaleza de la accion procesal, Revista de la Facultad de Derecho de 
la Unam, Unam, 800. Концептот на Chiovenda ќе има огромно влијание врз концептите за апстрактното право на 
правната заштита на Carnelutti, Ugo Rocco и Alfredo Rocco.
11) Chiovenda G. (1903) La acción en el sistema de los derechos, Universidad de Bolonia, Bolonia, 25.
12) Chiovenda G. (1903) La acción en el sistema de los derechos, Universidad de Bolonia, Bolonia, op.cit., 19.
13) Chiovenda G. (1903) La acción en el sistema de los derechos, Universidad de Bolonia, Bolonia, 27.
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каде должникот должи обврска (престација) на доверителот и оваа обврска на должникот кон 
доверителот постои независно од однесувањето на доверителот (дали ќе наплати или не, ќе стори 
нешто или не, при што дури може да се случи и должникот да сака да плати, а доверителот 
да не сака да прими), кај потестативните права оној кој има моќ – тужителот создава однос 
спрема тужениот само откако овој однос ќе го активира. Имено, за разлика од облигациониот 
однос кој постои независно од тоа дали доверителот го активира (па дури и кога доверителот 
не сака да постои), кај потестативните права односот помеѓу тужителот и тужениот настанува 
само ако тужителот го активира односно поднесе формално барање на правна заштита (тужба).14 
Ова значи дека пред поднесувањето на барањето на правната заштита не постои однос помеѓу 
тужителот и тужениот и дека туженот е тужен само ако тужителот поднесе тужба. Одовде може 
да се заклучи дека односот помеѓу тужителот и тужениот кај потестативните права настанува 
само кога тужителот така сака и тоа го бара, а облигацијата и кога доверителот тоа не го бара и 
сака, како и дека субјекти на процесно-правниот однос се само тужителот и тужениот, но не и 
државата. 

На државата ѝ се негира квалитетот на пасивен субјект бидејќи не постои конфликт граѓанин 
– држава, односно затоа што државата нема обврска да даде правна заштита.15 Аргумент за ова е 
тоа што кога државата дава правна заштита тоа не го прави на сопствена штета (жртва), туку за да 
оствари една од своите основни функции - да служи на есенцијалниот јавен интерес. 

Во случај кога тужителот ќе поднесе барање на правна заштита тој ја манифестира својата 
волја за интервенција на судскиот орган (затоа што судскиот орган не постапува ex officio) и бара 
да се оствари законот (правната норма) со изрекување на поволна мериторна одлука, затоа што 
се наоѓа во извесен однос со законот и со моќта на државата (му припаѓа на материјалното право 
и има правен интерес). 

Одовде според Chiovenda предмет на граѓанската постапка е конкретната волја на законот од 
кој се бара афирмирање на дејствувањето.16 Со поднесувањето на барањето на правната заштита 
за тужениот не настанува никаква обврска (содржината на правото на правната заштита е чиста 
правна моќ, а не туѓа обврска), односно тој не е должен да стори нeшто за да го исполни (задоволи) 
интересот на оној кој го активира ова право. Ова е така затоа што барањето на правната заштита 
е правна моќ насочена кон тужениот во врска со која се создава правен ефект17 за остварување на 
законот, а не обврска на тужениот наспроти оваа моќ (волјата на тужениот во врска со ова право 
е бескорисна и импотентна).18 Реализирањето на содржината на правото на правната заштита 
разбрана како чиста правна моќ е зависна од еден услов. Овој услов е израз на манифестација на 
волјата на поединецот затоа што судовите не постапуваат без иницијатива на поединецот кој има 
правна моќ. Одовде правото на правната заштита е право-моќ да се активира судијата (државата) 
спрема противникот (тужениот) со цел да се оствари конкретната волја на законот (објективното 
право) која гарантира одредени добра.19 Ова е така затоа што правото на правната заштита се 
базира на постоењето на граѓанската постапка која ја регулира процесниот закон независно од 
правната природа која ќе ѝ се даде на граѓанската постапка. Од друга страна, законот поради 
одредени мотиви дозволува на поединецот моќ да дејствува преку манифестирање на својата волја 
без согласност на волјата на другиот за да создаде прекин на една постоечка правна ситуација, 
за да настане нова правна ситуација или нов правен ефект.20 Кај правото на правната заштита 
законот ја признава и дозволува оваа моќ затоа што кај ова право недостасува обврската на едно 
лице (тужениот) кон тоа да се исполни одредена престација (потестативно право).21

14) Според Chiovenda правото може да настане директно од нормата, а потестативното право на правната 
заштита не доколку нормата не е условена во своето остварување од една приватна волја.
15) За ова многу повеќе Видете кај: Calamandrei  P. (1942) La relatividad del concepto de acción, In: Estudios sobre el 
proceso civil, Revista de Escuela Nacional del Jurisprudencia núm 13, Revista de la Facultad de Derecho de México, México, 
54.
16) Anchieta N. S. (2013) Direito à tutela jurisdicional efetiva, ação e pretensão processual: uma análise da evolução das 
relações entre direito material e processo na perspective do estado democratico de direito, Dissertação, São Leopoldo, 124.
17) Критикувајќи ја оваа позиција на Chiovenda Dorantes ќе каже дека правото на правната заштита не треба да се 
анализира преку посредните ефекти (последиците на сметка на тужениот) туку од аспект на непосредните ефекти 
(последиците спрема судскиот орган). Според Dorantes грешката што ја прави Chiovenda е перфектно логична бидејќи 
causa causae est causa causanti, но ова не треба да значи дека овие две каузи не се разминуваат. Dorantes T. L. (1980) 
Teorias acerga de la naturaleza de la accion procesal, Revista de la Facultad de Derecho de la Unam, Unam, 805. 
18) Chiovenda G. (1903) La acción en el sistema de los derechos, Universidad de Bolonia, Bolonia, 21.
19) Chiovenda G. (1903) La acción en el sistema de los derechos, Universidad de Bolonia, Bolonia, 21.
20) Dorantes T. L. (1980) Teorias acerga de la naturaleza de la accion procesal, Revista de la Facultad de Derecho de la Unam, 
Unam, 802.
21) Правото на правната заштита и субјективното право имаат исто извориште – објективното право. Chiovenda G. 
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Правото на правната заштита се исцрпува со самото истакнување што е и самата волја на 
тужителот без да може тужениот да направи нешто за да го спречи или оствари.22 По ова правото 
на правната заштита се гасне.23 Одовде во концептот на Chiovenda правото на правната заштита 
се сваќа како надмоќно право кое за своја содржина има чиста правна моќ (право-моќ), а не туѓ 
товар (обврска)24 и како такво е право спрема тужениот (кое создава нова правна состојба), а не 
контра тужениот25 и потестативно право кога оваа правна моќ е можност да го оживее условот да 
се оствари волјата на законот. Ова право како такво не е изолирана фигура во системот на правото, 
а сепак е различно право од субјективното право, иако во определени случаи (но не неопходно!) 
може да биде координирано заради остварување на субјективното право. Сумарно ситуации во 
кои моќта да се бара остварување на волјата на законот се појавува координирана од еден обичен 
интерес и поради ова како право само за себе чија самостојност е очигледна независно од кое 
и да било друго право се кога: 1) спрема тужениот ќе се поднесе тужба која е неоснована, 2) 
кај позитивните и негативните деклараторни тужби за утврдување и 3) кај приватната кривична 
тужба.

3. Значење на концептот на Giuseppe Chiovenda во процесно-правната наука
По концептот на Chiovenda приватноправниот интерес на тужителот да бара правна заштита 

ќе биде срушен од пиедесталот на кој го поставија класичните германски конкретни теории и 
ќе почне да ја губи својата доминација во корист на јавниот интерес. Како последица од ова и 
функцијата и целта на граѓанската постапка да ги штити и гарантира субјективните права ќе 
биде ставена во сенка и ќе започне да се промовира авторитарната концепција за градење на 
граѓанската постапка како постапка по мера на објективното право.26 Ова затоа што правото на 
правната заштита стана автономна фигура на процесното право најчесто координирана на еден 
интерес на поединецот, право кое се раѓа независно од обврската на противникот и се регулира 
со сопствени норми. Оваа состојба ќе кулминира со создавање на нова реалност - победа на 
апстрактизмот (на апстрактните теории за правната природа на правото на правната заштита) 
и раскинување на врската помеѓу правото на правната заштита и материјалното право што во 
крајна линија ќе доведе до дематеријализација на правото на правната заштита.27

Дематеријализацијатa на правото на правната заштита не само што ќе ги затемни границите 
помеѓу материјалното и процесното право туку и ќе ја отвори идејата за униформност на 
процесната наука (одовде Chiovenda е основач и татко на чистата процесна наука!) што ќе 
предизвика вистинска научна криза во конкретните теории за правната природа на правото на 
правната заштита, но и во учењето за субјективните права.

Дополнително и вистински кризата во конкретните теории за правната природа на правото 
на правната заштита ќе биде продлабочена и поради новите визии на советското законодавство (со 
кои ќе биде зајакнато начелото на официјалноста и начелото за судско управување со постапката) 
кои ќе го деформираат субјективното право и правото на правната заштита ќе го поврзат со чисто 
политички критериуми28 и политичката доктрина на националсоцијализмот за „борба против 
(1903) La acción en el sistema de los derechos, Universidad de Bolonia, Bolonia, 26.
22) Овој став на Chiovenda ќе биде доста критикуван. Во контекст на ова се чини со право проф. Devis Echandia 
потенцира: „она што е потестативно е користењето на правото на правната заштита, а не правото на правната заштита 
per se.“ Devis E. H. (1997) Teoria general del proceso, Editorial Universidad (Tercera edicion), Buenos Aires, 178.
23) Oттука правото на правната заштита му припаѓа на тужителот само на почетокот на постапката, а не во текот на 
целата постапка, како што смета Wach. 
24) Chiovenda G. (1903) La acción en el sistema de los derechos, Universidad de Bolonia, Bolonia, 20.
25) Chiovenda G. (1903) La acción en el sistema de los derechos, Universidad de Bolonia, Bolonia, 25.
26) Неспорно концептот на Chiovenda е резултат на кризата на субјективниот и победата на објективниот и ситуациониот 
концепт за правосудството кои ќе се рефлектираат и врз граѓанската постапка и врз правото на правната заштита во 
граѓанската постапка. Според објективниот концепт за правосудството основна задача на правосудството е остварување 
на објективното право во конкретниот случај, а според ситуациониот концепт правосудството е функција на државата 
која за свој крај ја има конкретната волја на законот. 
27) Calamandrei  P. (1942) La relatividad del concepto de acción, In: Estudios sobre el proceso civil, Revista de Escuela 
Nacional del Jurisprudencia núm 13, Revista de la Facultad de Derecho de México, México, 54-55.
28) До вистинска дисторзија на монистичките и конкретните теории за правната природа на правото на правната 
заштита ќе дојде и во советското право поради некои законски решенија на Граѓанскиот процесен кодекс на Руската 
Федерација од 1923 година. Според чл. 2 на Граѓанскиот процесен кодекс на Руската Федерација за да некое барање 
може да се реализира по судски пат потребно е тоа барање да е во согласност со интересот на државната и 
работничката класа. Според истиот овој член Јавниот обвинител како адвокат на државата е легитимиран да 
дозволи судење само за дозволените граѓански барања како и да се вклучи во постапката независно од стадиумот 
во кој таа се наоѓа како и да презема процесни дејствија во врска со веќе изнесеното барање на тужителот (да го 
зголеми, да го намали, да го промени основот на барањето). Дури Јавниот обвинител имал законско овластување да 
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субјективните права (Kampf winder des Subjective Recht)“ со која ќе се креира еден атипичен 
монистички концепт за правната природа на правото на правната заштита (монистички концепт 
sui generis)29 во услови на непостоење на субјективното право. Овие случувања не само што ќе 
предизвикаат ерозија во конкретните теории за правната природа на правото на правната заштита 
(иако е неспорно дека тие ќе бидат први на удар поради фактот што правото на правната заштита 
во граѓанската постапка најтесно го проучуваа во врска со субјективното право), туку ќе бидат 
атак и врз самото процесно право кое кога ќе се поврзе со политиката ќе ја фрли контрадикторната 
граѓанска постапка на колена целосно трансформирајќи ја во еден атипичен вонпроцесен модел 
на постапка. Од оваа криза на процесното право набргу ќе мора да се излезе, а излезот ќе биде 
конституционализмот во кој значително ќе триумфираат апстрактните теории за правната природа 
на правото на правната заштита во граѓанската постапка.

Заклучок
Учењето на Chiovenda за правната природа на правото на правната заштита како потестативно 

право ќе се појави во почетокот на XX век. Она што е фундаментална новина и специфика на 
концептот на Chiovenda е што правото на правната заштита го објаснува како потестативно право 
односно како право кое „гравитира меѓу сферата на  приватното и сферата на јавното право“ и е 
„правна моќ да се реализира условот (создаде состојба) за да се оствари волјата на законот.“ На 
овој начин Chiovenda за прв пат на догматско ниво ќе покаже и докаже дека правото на правната 
заштита постои независно од постоењето на граѓанското субјективно право во услови кога 
граѓанското процесно право немало своја научна егзистенција во што се состои епохалниот успех 
на неговото учење – ќе го помогне развојот на науката на граѓанското процесно право.

Меѓутоа, слабост во учењето на Chiovenda е тоа што тој ја игнорира дијалектичката синтеза 
меѓу правото на правната заштита и граѓанското субјективно право, односно конекцијата меѓу овие 
две права во системот на правото како заштитувачко и заштитено право. Со самото ова Chiovenda 
несвесно ќе ги постави основите на чистата процесна наука која како научна дисциплина во 
поново време започнува да се развива во Италија и Шпанија во Европа и речиси во сите латино-
американски држави во Јужна и Средна Америка, конектирајќи го процесното со уставното 
право. Постоењето на правото на правната заштита како потестативно право доколку се објасни 
независно од егзистекцијата на граѓанското субјективно право во себе крие една опасност, да 
биде конектирано со атипични цели, цели кои ја надминуваат и изопачуваат идејата за заштита на 
граѓанските субјективни права за што вистински доказ ќе биде советското и правото на национал-
социјализмот. 
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ја иницира постапката независно од волјата на титуларот. Така заради директната законски предвидена процесна 
легитимација на Јавниот обвинител субјективното право ќе го загуби индивидуалниот интерес во советското право. 
И не само тоа. Според чл. 1 на Граѓанскиот процесен кодекс на Руската Федерација правата се определени со закон 
и со нивна помош не смее да се оди контра општествено-економските цели. Одовде може да се заклучи дека во 
советското право на титуларот однапред не му се гарантирале правата и од правото не произлегувала тужбата. 
Таа можела да биде прифатена или отфрлена различно од случај до случај од судијата со фундамент содржан во 
политичките критериуми, а освен тоа на судијата законот му давал можност и дискреционо да одлучи – actionem 
non dabo.
29) Публицистичките националсоцијалистички монистички концепти за правната природа на правото на правната 
заштита во граѓанската постапка ќе бидат доминантни во процесната научна мисла на Третиот Рајх. Овие концепти се 
еден радикален аспект и отворена војна на процесуалистиката против субјективните права како права кои се контра 
државата и државните интереси. Со нив се негира секој облик и можност за поврзаност помеѓу правото на правната 
заштита и субјективното право како право кон или контра државата.

ТЕОРИЈА ЗА ПРАВНАТА ПРИРОДА НА ПРАВОТО НА ПРАВНАТА ЗАШТИТА 
ВО ГРАЃАНСКАТА ПОСТАПКА КАКО ПОТЕСТАТИВНО ПРАВО
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НЕЧЕСНАТА ТРГОВСКА ПРАКТИКА ВО СИНЏИРИТЕ ЗА СНАБДУВАЊЕ СО ХРАНА

Aпстракт: Доброто функционирање на снабдувачките синџири, овозможува да се искористи 
на најдобар начин економскиот потенцијал без тоа да биде на штета на било кој учесник, алка 
во снабдувачкиот синџир. Економската нерамнотежа и значително различната преговарачка сила 
станаа секојдневие. Злоупотребата на таквата положба доведува до нечесна трговска практика, 
која може особено негативно да влијае на малите и средните претпријатија учесници во синџирот 
на снабдување со храна. Со цел намалување или спречување на такви трговски практики кои 
имаат негативна последица врз малите и средните претпријатија, Европската Унија пристапи 
кон регулирање на минимални стандарди за спречување на овие трговски практики mala fide. 
За таа цел Европската Унија ја донесе Директивата 2019/633 за нечесната трговска практика во 
односите помеѓу друштвата во синџирот за снабдување со земјоделски и прехранбени производи. 
Во трудот ќе биде извршена анализа на некои од позначајните одредбите од оваа Директива. Како 
држава од регионот која има добра пракса во оваа област понатаму ќе бидат анализирани дел 
од најзначајните одредби и практични примери од примената на хрватскиот Закон за забрана 
на нечесна трговска практика во синџирите за снабдување со храна. Ќе биде извршена кратка 
анализа на законоската рамка за спречување на нечесна трговска практика во Република Северна 
Македонија. Од истражувањето ќе се утврди дали и што треба да биде прeземено од страна на 
законодавецот на Република Северна Македонија како би се спречиле или превенирале нечесните 
трговски практики во синџирите за снабдување со храна.
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Abstract: The good functioning of supply chains, allows the use of the economic potential in the 
best way, without damaging any party, or participant in the supply chain. The economic imbalance and 
literate differences in negotiation positions of the agreement parties are very common nowadays. The 
abuse of these conditions brings unfair trade practices, which have a negative influence on small and 
medium enterprises, and participants in the food supply chain. Aiming to reduce or prevent the unfair 
trading practices which have a negative influence on small and medium enterprises, the European Union 
decided to adopt normative standards whose purpose is to prevent mala fide trading practices. For those 
purposes, the European Union adopted Directive 2019/633 on unfair trading practices in business-to-
business relationships in the agricultural and food supply chain. In this paper, we will make an analysis 
of some of the most important norms of the Directive 2019/633. As a country from this region that has 
good practice in this area, we will make an analysis of the Croatian Law on the prohibition of unfair 
trading practices in the food supply chain and some practical issues of its implementation. Also, we will 
make a brief analysis of normative framework which purpose is to prevent unfair trading practices in the 
food supply chain in the Republic of North Macedonia. From the research we will make a conclusion 
about what needs to be done in this area in the Republic of North Macedonia by the legislator, and if it 
is necessary, what should be done further to reduce or prevent the unfair trade practices in food supply 
chains.
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Вовед
Снабдувачкиот синџир бизнис до бизнис (B2B) е многу битен сегмент од економијата. 

Овој снабдувачки синџир овозможува снабдување на потрошувачите со различни стоки и 
услуги и има голем импакт во економскиот раст и развој. Синџирот на снабдување се дефинира 
како меѓусебно поврзан систем меѓу добавувачи на материјали и услуги, опфаќајќи го целиот 
циклус на трансформација на материјалните ресурси од суровини во финални производи 
и услуги, како и испорака на овие производи и услуги до крајниот потрошувач. Синџирот на 
снабдување започнува со набавка на суровини од добавувачи и завршува со продажба на готови 
производи и услуги на потрошувачите. Во процесот на размена се вклучуваат сè поголем 
број компании, на различни географски локации. Поврзувањето на овие компании не само од 
местото на понуда туку и многу порано од почетното место на снабдување со суровини, па сè 
до местото на побарувачка, т.е. крајниот корисник се нарекува синџир на снабдување, синџир на 
барања или синџир на вредности.5 Снабдувачкиот синџир е сочинет од голем број на учесници 
(произведувачи, добавувачи, дистрибутери итн.) кои имаат (голем) импакт на крајната цена 
која ја плаќаат потрошувачите. Влијанието врз крајната цена на учесниците во снабдувачките 
синџири е различна, но евидентно е дека доброто функционирање на снабдувачките синџири, 
без дисторзии, овозможува да се искористи на најдобар начин економскиот потенцијал без тоа да 
биде на штета на било кој учесник во синџирот за снабдување, ниту пак на крајниот корисник, 
потрошувачот. Меѓутоа не секогаш е тоа така. За жал последните неколку децении евидентна 
беше концентрацијата и вертикалната интеграција на учесниците на европскиот пазар, што 
доведе до структурни промени во синџирот на снабдување со храна. Економската нерамнотежа и 
значително различната преговарачка сила станаа секојдневие. Злоупотребата на таквите односи 
доведува до нечесна трговска практика, која може особено негативно да влијае на малите и 
средните претпријатија во синџирот на снабдување со храна. Нефер трговската практика дејствува 
девијантно на доброто трговско однесување, спротивна е на фер однесувањето и однесувањето 
во добра верба и најчесто е еднострано наметната од страна на еден трговски партнер на друг 
трговски партнер, особено од страна на подоминантниот или економски помоќниот трговски 
партнер. 

Според резултатите од истражувањето на Европската Унија, спроведено помеѓу добавувачите 
кои се дел од прехранбениот синџир, 96% испитаници изјавиле дека биле изложени барем на еден 
облик на нечесна трговска практика6. Во Шпанија 56% добавувачи изјавиле дека договорните 
услови често или повремено им се менуваат ретроактивно, додека во Италија 57% производители 
често или секогаш прифаќале ретроактивно еднострано менување на условите за соработка 
плашејќи се од одмазда во деловна смисла. Последиците од нечесната трговска практика се 
повеќестрани. Влијаат директно на опстанокот на компаниите на пазарот и на новите финансиски 
вложувања во производи и технологија. Трошоците пораснале кај 83% испитаници кои биле 
жртви на нечесна трговска практика, додека 77% изјавиле дека последицата e во вид на намалени 
приходи.7

Со цел намалување или спречување на такви трговски практики кои имаат негативна 
последица врз животниот стандард на земјоделската заедница, Европската Унија пристапки кон 
регулирање на минимални стандарди за спречување на овие трговски практики mala fide. За таа 
цел Европската Унија ја донесе Директивата 2019/633 за нечесната трговска практика во односите 
помеѓу друштвата во синџирот за снабдување со земјоделски и прехранбени производи8 со која 
им се овозможува на државите членки да донесат или да ги задржат националните правила кои 
биле донесени, а кои се построги во однос на решенијата утврдена со оваа Директива. 

5) А. Ристеска Јанкулоска, М. Башеска - Ѓорѓиеска, 2019. Бизнис логистика и менаџмент на снабдувачки синџири, 
Универзитет „Св.Климент Охридски“-Битола, Економски факултет-Прилеп, Прилеп, стр. 14.
6) REPORT on unfair trading practices in the food supply chain, Committee on the Internal Market and Consumer Protection. 
Истражувањето е спроведено во март 2011 од страна на агенцијата Dedicated во име на Европската федерација на 
производители на храна и пијалаци и AIM Здружението на европски брендови.
7) Communication from the commission to the European parliament, the council, the European economic and social 
committee and the committee of the regions, tackling unfair trading practices in the business-to-business food supply 
chain /* com/2014/0472 final *
8) Directive (EU) 2019/633 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 on unfair trading practices in 
business-to-business relationships in the agricultural and food supply chain.
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1. Директивата 2019/633 за нечесната трговска практика во односите помеѓу друштвата 
во синџирот за снабдување со земјоделски и прехранбени производи

На донесувањето на Директивата 2019/633 од Европскиот парламент и Совет од 17.4.2019 
година за нечесната трговска практика во односите помеѓу друштвата во синџирот за снабдување 
со земјоделски и прехранбени производи и претходеа долгогодишни анализи. Три публикации 
на Комисијата, почнувајќи од 2009 година беа насочени кон функцинирањето на снабудувачките 
синџири со храна и појавата на нечесна трговска практика. Првата беше Комуникацијата на 
Комисијата од октомври 2009 година за подобро функционирање на синџирот со снабдување 
храна во Европа9, потоа Комуникацијата од јули 2014 година за решавање на проблемите од 
нечесната трговска практика помеѓу трговските друштва во синџирот за снабдување со храна10 
и Извештајот на Комисијата од јануари 2016 година за нечесните трговски практики помеѓу 
трговските друштва во синџирите за снабдување со храна.11

Во анализата што претходеше на Известувањето од Комисијата на Европскиот парламент 
и Совет12 констатирани се четири клучни манифестации на нечесна трговска практика кон кои 
треба делотворно да се работи: 
1. едната страна не смее непрописно или нечесно да ги пренесе своите трошоци или 

претпримнички ризици на другата страна, 
2. едната страна не смее од другата да бара никакви предности или погодности, а да не 

исполнила услуга за бараната предност или погодност, 
3. едната страна не смее еднострано или ретроактивно да го менува договорот, освен ако истото 

не е изрично допуштено во чесни околности и 
4. не смее да дојде до нечесно раскинување на договорниот однос или неоправдано заканување 

со раскин на договорот.
Со оглед на тоа што нечесната трговска практика може да се појави во било кој дел од 

синџирот, државите членки се должни заштитата да ја гарантираат во сите односи помеѓу 
претпријатијата од синџирoт на снабдување со храна. Државите членки треба да осигураат дека 
нивното законодавство ги опфаќа и државите кои не се членки на ЕУ (на пример примарните 
производители од Африка или Латинска Америка)13. Мора да се има предвид дека правилата не 
се однесуваат на односите добавувач и краен потрошувач.

Земјоделските и прехранбените производи се производи наведени во Прилог 1 од Договорот 
за функционирање на Европската унија, вклучително и на производи опфатени во поимот 
„храна“ од член 2 на Уредбата 178/2002 на Европскиот парламент и Совет за утврдување општи 
начела и услови на законот за храна, основање на Европска агенција за сигурност на храна и 
утврдување постапки во областите на сигурност на храна. Дефиницијата е доста екстензивна 
па под „храна“ или „прехранбен производ“ се подразбира материја или производ, преработен, 
делумно преработен или непреработен, а чија намена е за прехрана на луѓе или може да се очекува 
да биде консумирана од луѓето. Под „храна“ се подразбира и пијалoци. Понатаму во директивата 
се дефинирани учесниците во синџирот на снабдување помеѓу кои може да се појават нечесните 
трговските практики, од една страна добавувачот и од друга страна купувачот/трговецот. Според 
Директивата добавувачот е дефиниран како секој производител на земјоделски производи или 
секое правно или физичко лице, кое продава земјоделски или прехранбени производи или повеќе 
такви физички и правни лица здружени во организација на произведувачи, добавувачи или 
здружение на вакви организации. Додека пак во својство на купувачи може да се најдат физички 
или правни лица, јавни тела, национални, регионални или локални, кога купуваат земјоделски 
и прехранбени производи или пак организации или здруженија на вакви физички и правни 
лица.  Во членот 1 на директивата е утврдено подрачјето на примена на директивата, односно 
вредносниот праг на годишниот промет на добавувачот и купувачот кои учествуваат во прометот 
9) Commission of the European communities, Communication from the Commission to the European parliament, the Council, 
the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, A better functioning food supply chain in 
Europe, Brussels, 28.10.2009.
10) Communication from the commission to the European parliament, the council, the European economic and social 
committee and the committee of the regions, tackling unfair trading practices in the business-to-business food supply 
chain /* com/2014/0472 final */
11) REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on unfair business-
to-business trading practices in the food supply chain, Brussels, 29.1.2016 COM (2016) 32 final.
12) Green paper on unfair trading practices in the business-to business food and non-food supply chain in Europe, Brussels 
31.1.2013.
13) REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on unfair business-
to-business trading practices in the food supply chain стр.5. Таков е ставот и на Министерството за земјоделие и Агенцијата 
за заштита на конкуренција во Хрватска.
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на земјоделски и прехранбени производи како договорни страни.14 
Со цел да се подобри позицијата на фармерите и малите и средните претпријатија во 

синџирот за снабдување, во директивата во членот 3 таксативно се наведени како забранети 15 
трговски практики. Во Директивата се прави разлика помеѓу „црни“ и „сиви“ практики, така 
што црните практики во секој случај се забранети, забранети “per se”, без оглед на околностите, 
додека пак „сивите“ практики се дозволени под услов ако купувачот и добавувачот се договориле 
претходно за нив на јасен и недвосмислен начин.15 

Апсолутно забранетите практики се однесуваат на: 
	– рокот на плаќање на т.н. расипливи производи16 да не биде подолг од 30 денови, додека за 

останатите земјоделските или прехранбените производи максималниот рок е 60 денови; Во 
зависност од тоа дали помеѓу добавувачот и купувачот со договорот е предвидена редовна 
испорака или не е предвидена редовна испорака на земјоделски и прехранбени производи, 
во директивата утврдено е од кога почнуваат да се сметаат овие рокови.

	– забрана за откажување на нарачки на т.н расипливи производи во краток рок пред испораката;  
Во оваа ситуација не е разумно да се очекува дека добавувачот ќе пронајде друг начин 
за пласирање на производите на пазарот или нивна адекватна употреба. Во Директивата 
изречито е пропишано дека рокот пократок од 30 дена секогаш се смета за краток рок при 
што на државите членки им е оставена можност за одредени сектори да одредат рок и 
пократок од 30 дена. На овој начин добавувачите се заштитени од нечесното однесување на 
купувачите, како што е откажувањето на нарачките во непосредно краток рок пред истите да 
бидат испорачани.

	– еднострано изменување на договорот од страна на купувачот; Овие измени се однесуваат 
на начинот, местото, временскиот распоред или обем на количините или испораките на 
земјоделски и прехранбени производи, стандардите за квалитет, условите за плаќање или 
цените. Едностраното изменување на договорот што се однесува на договорените услови 
за начинот, местото, количините на стоките, цените, стандардите за квалитет, условите за 
плаќање итн., а без согласност на добавувачот, е апсолутно забрането. 

	– забрана за наметнување обврска за плаќања кои не се во врска со продажбата на земјоделските 
или прехранбените производи; На овој начин се санкционира изнудувањето на парични 
средства од добавувачот, а за цели кои не се во врска со продажбата на производите.

	– пренесување на ризик од пропаѓање на добавувачот; Апсолутно забрането е пренесување на 
ризикот или трошоците од пропаѓањето на земјоделските и прехранбените производи кое 
настанало во просториите на купувачот или по преносот на сопственоста на купувачот, ако 
до пропаѓањето не дошло поради невнимание или по вина на добавувачот.

	– неиздавање писмена потврда од страна на купувачот за условите од склучениот договор во 
усмена форма; Оваа одредба не се применува кога договорот се однесува на испорака на 
производ од член на организација на произведувачи, ако статутот на организацијата или 
правилата и одлуки од организацијата содржат одредби со слични услови како договорот за 
набавка.

	– незаконито прибавување, користење и откривање на трговски тајни од страна на купувачот; 
Согласно Директивата (ЕУ) 2016/943 од Европски парламент и Советот од 8 јуни 2016 
година за заштита на неоткриено знаење и искуство и деловни информации (деловни тајни) 
од незаконито прибавување, користење и откривање, за една информација да биде деловна 
тајна потребно е да не биде општо позната или лесно достапна меѓу лицата кои се занимаваат 
со конкретниот вид на дејност, да има комерцијална вредност и да бидат преземани разумни 
мерки за зачувување на тајноста. Во Директивата (ЕУ) 2016/943 подетално се дефинирани 
кои дејствија претставуваат незаконито прибавување, користење и откривање. Преземањето 
на вакви дејствија од страна на купувачот е апсолутно забрането.  

	– комерцијална одмазда или закана со комерцијална одмазда; апсолутно неприфатлива 

14) Во Директивата во членот 1 став 2 наведени се 5 ситуации во кои е утврден прагот на годишниот промет остварен 
од страна на добавувачот и купувачот кога се применува оваа директива за нечесни трговски практики настанати 
во врска со продажба на земјоделски и прехранбени производи од помеѓу добавувачот и купувачот. По исклучок, за 
договори склучени помеѓу добаувач и јавни тела како купувачи, во Директивата е утврден друг вредносен праг на 
остварен годишен промет од страна на добавувачот.
15) A. Piszcz, (2020). EU Directive in business- to -business relationships in the agriculture and food supply chain: Dipping a 
toe to regulatory Waters? Balkan Yearbook of European and International Law 2019, Springer, стр. 109-127.
16) Расипливи земјоделски и прехранбени производи се производи кои поради својата природа или во фазата на 
преработка во кој се наоѓаат, може да станат неприкладни за продажба во рок од 30 дена од нивната берба, производство 
или преработка.
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практика во ситуација кога добавувачот ги остварува своите права загарантирани со закон 
или договорот склучен со купувачот, особено во ситуација кога се жали на овие повреди 
пред надлежните тела или пак соработува со нив во текот на отпочнатата постапка. Во 
директивата не е дефинирано што ќе се смета за комерцијална одмазда, што значи дека 
надлежните тела ќе треба да толкуваат во секој поединечен случај. Но повеќе од извесно 
е дека тоа би бил прекин на понатамошна соработка, уценување или еднострано менување 
на договорените услови за соработка од страна на купувачот, како реакција на отпочнување 
било каква постапка од страна на добавувачот за заштита на своите права. 

	– пренесување на трошоците на добавувачот кои се однесуваат на проучување на барањата 
од потрошувачи во врска со продажбата и покрај тоа што нема невнимание ниту вина 
кај добавувачот. Пренесувањето на настанатите трошоци за проучувања на барања на 
потрошувачите кои се во врска со продажбата на конкретниот производ, но кои не настанале 
поради невнимание или вина на добавувачот е апсолутно забранета трговска практика.
Пример од практиката каде купувачот практикувал две апсолутно забранети практики е 

следниот: „На рибарот Х.Х кој е добавувач за свежа риба на локална фабрика за преработка 
на риби- конзервирање на филети од риба (со промет над 40 милиони ЕУР) надоместокот за 
продажбата му бил исплаќан во рок од 40 денови од доставата на рибите. Бидејќи не можел да 
стапи во контакт со менаџментот на фабриката за да биде извршена промена на рокот за плаќање, 
го контактирал надлежното национално тело. Фабриката добила информација за поплаките 
од добавувачот, по што побарала добавувачот да ја повлече поплаката, инаку во спротивно се 
заканила дека ќе ја прекине соработката со него. На овој начин фабриката извршила две апсолутно 
забранети трговски практики, првата, не го исплаќала надоместок во рок од 30 дена, кој што важи 
за расиплливи производи и втората, извршила комерцијална одмазда, односно се заканила со 
комерцијална одмазда.17

Во „сивите“ практики, кои под одредени услови се дозволени се: враќањето на напродадените 
продукти; плаќања за складирање, изложување и улистување на производи во понудата на 
купувачот; плаќање за промоција, маркетинг; плаќање за рекламирање и плаќање на трошоци 
на лица задолжени за опремување на просториите каде се продаваат продуктите. Овие практики 
нема да бидат забранети ако се предмет на договор под јасни и недвосмислени услови, претходно 
договорени во рамките на договорот за набавка или пак доколку истите бидат дополнително 
договорени помеѓу добавувачот и купувачот. На барање на добавувачот за плаќањата за 
складирање, изложување и улистување на производи во понудата на купувачот; плаќање за 
промоција, маркетинг; плаќање за рекламирање и плаќање на трошоци на лица задолжени за 
опремување на просториите каде се продаваат продуктите, купувачот е должен  во пишана форма 
да му достави проценка на трошоците и проценка за плаќање по единица стока или вкупно, 
во зависност од тоа кој начин на проценка е применлив во конкретната ситуација. Иако нема 
обврска за задолжителна пишана форма на договорите за набавка на прехранбени и земјоделски 
производи склучени помеѓу добавувачите и купувачите, сепак, практикувањето овие договори да 
бидат склучени во пишаната форма може да биде од голема полза за заштита на добавувачите од 
одредени нечесни трговски практики.18  

Прашањето за спроведувањето на директивата заслужува посебно внимание со оглед 
на фактот што Европската комисија со право ги критикуваа судските постапки како скапи и 
долготрајни. Она што посебно мора да се има предвид е „факторот страв“. Жртвите изложени на 
нечесна трговска практика се одвраќаат од преземање правни постапки пред суд поради реалната 
опасност од прекин на деловните односи. Затоа со Директивата се предлагаат други механизми 
на заштита. Согласно Директивата, секоја земја членка на Европската Унија должна е да назначи 
едно или повеќе надлежни тела или органи во чијашто надлежност ќе биде вршење надзор на 
примената на одредбите од Директивата, односно на националното законодавство, на национално 
ниво. Државите членки должни се да им обезбедат соодветни услови на овие тела или органи 
за да можат непречено да ги остваруваат своите надлежности во кои спаѓаат: започнување и 
спроведување на истрага по барање на добавувач или по службена должност; обезбедување на 
информации и докази за нечесни трговски практики; вршење инспекциски надзор; донесување 
одлука со која се утврдува повреда на некоја од забраните за нечесна трговска практика и со која 
му се наложува на купувачот да ја прекине нечесната практика, освен ако станува збор за одлука 
во која ќе мора да се открие идентитетот на добавувачот, а тоа би му било од штета на интересите 
17) European Commission, The Directive on UNFAIR TRADING PRACTICES in the agricultural and food supply chain, 
2019, стр. 9.
18) Законодавецот на одредени земји членки на Унијата оди чекор понатаму така што за овој вид на договори пропишува 
задолжителна пишана форма на договорот. (Италија, Декретот бр.198 од 8-ми ноември 2021).
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на добавувачот или ако добавувачот барал неговиот идентитет да не биде откриен; изрекување 
на парична казна или друга санкција или иницирање прекршочна постапка, во согласност со 
националното право за практикување нечесна практика; објавување на донесените одлуки.

Во врска со меѓународните договори за набавка на прехранбени и земјоделски производи 
добавувачот има право да избира каде би ја иницирал постапката за негова заштита, така што 
може да бира помеѓу националното тело во земјата членка каде добавувачот е основан, или пак 
пред националното тело од државата членка каде купувачот е основан. Финансискиот ризик и 
стравот за комерцијална одмазда се минимализираат и на начин што добавувачот може да бара 
од националното тело да биде заштитен неговиот идентитет во целокупната постапка. Исто така, 
интересите на добавувачот може да бидат застапувани од организацијата на производители, 
организацијата на добавувачи или било кое друго здружение на ваков вид на организации. На 
овој начин, изговорите дека добавувачите кои се економски послаби или инфериорни во споредба 
со купувачите, дека не можат да си дозволат заштита на нивните права пред надлежните судови 
поради тоа што постапките се скапи, долги и неефикасни, како и поради стравот од комерцијална 
одмазда, се неосновани или минимализирани.

Резултатите од примената на Директивата, ефикасноста на мерките преземени од државите 
членки и ефикасноста на надлежните национални тела за спроведување на националните закони 
хармонизирани со оваа директива, ќе бидат предмет на евалуација во 2025 година. До тогаш 
останува да ја следиме состојбата во оваа сфера со надеж дека битно ќе се намалат нечесните 
трговски практики во односите помеѓу друштвата во синџирот за снабдување со земјоделски и 
прехранбени продукти.

2. Законот за забрана на нечесна трговска практика во синџирите за снабдување со 
храна и неговата примена во Република Хрватска

Согласно Директивата 2019/633, земјите членки имаа обврска најдоцна до 1 мај 2021 година 
да донесат и објават закони и други акти со кои ќе ја имплементираат директивата во националното 
право.19 Република Хрватска е една од земјите членки, која имаше преземено низа активности 
пред донесувањето на оваа директива. Законот за забрана на нечесна трговска практика во 
синџирите за снабдување со храна во Хрвaтска беше донесен  во ноември 2017 година.20 Треба 
да се напомене дека хрватскиот законот предвидува дури и построги правила од оние утврдени 
со Директивата. 

Нечесната трговска практика според законот се дефинира како договорни одредби или 
трговска практика, која откупувачот, преработувачот или трговецот еднострано ја наметнува на 
добавувачот користејќи ја својата значајна преговарачка сила во однос на добавувачот, спротивно 
на начелата на совесност и чесност, начелото на рамноправност на договорните страни, начелото 
на еднаква вредност на давањата и добрата деловна практика. За разлика од Директивата на ЕУ, 
законодавецот во Хрватска се одлучил за многу поедноставно решение според кое ќе се утврдува 
примената на законот, па така се смета дека трговецот има значајна преговарачка сила ако 
вкупниот годишен приход (вклучувајќи го и тој од поврзаните друштва) остварен во Република 
Хрватска е поголем од 15.000.000,00 куни, што одговара на приближно 1,985,000.00 евра.21

Покрај нечeсните практики наведени во член 4 и 5 и во член 7 до член 10, се чини дека 
исклучително битни се член 11 и член 12 од Законот, во кој таксативно се наведени останатите 
видови на нечесна трговска практика во односите добавувач и трговец во трговијата со земјоделски 
и прехранбени производи како и дозволените исклучоци. Листата на нечесни трговски пратики 
во Република Хрватска, за разлика од листата наведена во Директивата е значително подолга. 
Во продолжение ќе биде извршена анализа на некои од нив и примери од нивната практична 
примена.
19) До предвидениот рок 16 земји членки ја имплементираа директивата во националното законодавство. Мнозинството 
од нив прифатиле и построги правила и посилна заштита на фармерите и малите прехранбени бизниси од предвидената 
со директивата. Комисијата на ЕУ повела постапка против 12 земји членки кои навреме не извршиле имплементација 
на директивата во националното законодавство. Report from the Commission to the European Parliament, the Council, 
the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on the state of the transposition and 
implementation of Directive (EU) 2019/633 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 on unfair trading 
practices in business-to-business relationships in the agricultural and food supply chain. 
20) Законот е објавен на 29.11.2017 година (NN 117/2017). Измени на законот се објавени на 14.5.2021 година (NN 
52/2021). Со Новелата на законот во Хрватска беше имплементирана Директивата EU 2019/633 од Европскиот 
парламент и совет.
21) пред измените во 2021 година, прометот согласно основниот текст на законот од 29.11.2017 година беше 
100.000.000,оо куни, што одговара на околу 13.600.000,00 евра. Смалувањето на прометот на трговецот, како и 
непредвидувањето на минималниот промет кој што треба да го има добавувачот, само го прошири опсегот на законот.
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Така,  изрично е забранета наплата за влистување на прехранбени и земјоделски производи. 
Наплатата пак за поставување на производот исто е забранета, освен доколку тоа изрично го бара 
добавувачот (на одредена локација/полица), но надоместокот мора да се темели на објективна 
и разумна проценка. Според Министерството за земјоделие и Агенцијата за заштита на 
конкуренција во Хрватска, не е доволно ако во договорот се наведе: „30% од полиците на кои се 
изложени паштети во супермаркетите“. Со оглед на тоа дека со формулацијата „30% од полиците 
на кои се изложени паштети во супермаркетите“ не е утврдено посебно поставување на полиците 
на супермаркетите во однос на вообичаеното поставување на тој производ, ваквата одредба 
наведува на досегашната вообичаена нечесна практика за наплата на надоместок за поставување 
на производ на полица.22

Враќањето на испорачани, а непродадени производи, наплата на надоместок за постапување 
со таквите производи или наплатата на надоместок за непродадени производи на кои им истекол 
рокот на траење е изрично забранета трговска практика. Така, како нечесна трговска практика се 
смета клаузулата во договорот со добавувачите на леб обврската да ги преземат непродадените 
лебови, и за сметка на нивната вредност да ја намалат фактурата спрема трговецот.23 По исклучок, 
ваквите одредби може да бидат дозволени само кога за прв пат се испорачуваат производи, како и 
за производи за кои добавувачот изрично бара продажба, а претходно писмено бил предупреден 
од трговецот дека поради слабиот обрт може да дојде до истек на рокот на производите. Со 
оваа забрана не се забранува враќање на производи кои имаат скриена мана согласно Законот за 
облигационите односи, како и производите кои здравствено или квалитативно не одговараат на 
договореното.

Со оглед на забележаната практика дел од трговците во ЕУ да наплаќаат и трошоци за 
чување и манипулација со испорачаните производи, но и наплата на надоместок за проширување 
на продажната мрежа на трговците, надоместок за преуредување на постоечките продажни места, 
проширување на складиштен капацитет и трговска мрежа, се изрично забранети и не може да 
бидат предмет на договарање. 

Законот го уредува и прашањето во врска со трошоците за дополнителна анализа на 
квалитет на производи по барање на трговецот. Доследно на тоа не е дозволено префактурирање 
на трошоци за доброволни анализи на квалитет на производи кои договорно два пати годишно ги 
прави трговецот со цел да го следи квалитетот на производите од добавувачот во ситуација кога 
добавувачот-произведувачот произведува производи под трговска марка на трговецот.24

Забрането е условувањето на склучувањето договор и деловната соработка со компензација 
со производи и услуги, или условувањето за соработка со одредени прехранбени приоизводи, со 
производство на заменливи производи под приватна трговска марка. Компензацијата е дозволена 
само во случај ако е слободно договорена, тоа подразбира дека истата не смее да биде на било 
кој начин наметната од страна на трговецот како во моментот на склучување на договорот или 
во текот на деловната соработка, што секако може да се утврдува во постапка пред надлежниот 
орган.

Пренесувањето на ризикот од работата на трговецот врз добавувачот (наплата за кало, растур, 
кражба на производи, наплата на казни) не е дозволено. Единствен исклучок е ако казната изречена 
на трговецот од страна на надлежно тело е поради недостаток на производот за кој е одговорен 
добавувачот, или ако пропаѓањето или губитокот на производот е по вина на добавувачот.

Трговецот не смее да наплаќа надоместок за намален промет, како и да договара надоместок 
за истражување на пазарот. 

Интересни се одредбите кои се однесуваат на цените на производите. Трговецот не смее 
да продава земјоделски и прехранбени производи до крајниот потрошувач по цена пониска од 
било која набавна цена на тој производ, освен ако се работи за производи пред истек на рокот, 
повлекување на производот од асортиманот или пак целосна распродажба поради затворање на 
објектот. Не е дозволена продажба на прехранбени производи (под приватна трговска марка на 
купувачот) под нивната производна цена, освен во ситуација на целосна распродажба заради 
затворање на објектот или ако се работи за производи пред истек на рокот. Што во секоја конкретна 
ситуација ќе се подразбира под „пред истек на рок“ ќе треба да се цени според трговските обичаи. 
Исто така трговецот не смее да бара од добавувачот да не продава на други трговци по пониски 
22) Повеќе за ставот во Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, Odgovori na pitanja adresata 
Zakona o zabrani nepostenih trgovskih praksi u lancu opskrbe hranom, Zagreb, 30 ozujka 2018, стр. 3.
23) Ibid стр. 36.
24) Ibid. стр. 5.
Сепак доколку се утврди дека добавувачот не се придржува кон договорениот квалитет може да биде задолжен со 
трошоците кои не можат да бидат повисоки од реалните кои ги има купувачот.
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цени од оние кој ги платил. Тоа значи дека трговецот не смее да му ограничи на било кој начин 
на добавувачот да продава производи на други трговци по цена пониска од таа која тој ја платил.

Наплата на маркетиншки услуги мора да биде изрично договорена по барање на трговецот, 
а висината мора да се темели на објективна и разумна проценка.

Заштитата на добавувачите на прехранбени и земјоделски производи е гарантирана и со 
забраната трговецот еднострано да може да ги избрише производите од листата на договорени 
производи, или значително да ги намали нарачките, без претходна писмена најава од трговецот 
со рок кој не може да биде пократок од 30 денови. Рокот на плаќање на т.н. расипливи производи 
не смее да биде подолг од 30 денови од денот на прием на земјоделските или прехранбените 
производи, додека за останатите производи максималниот рок е 60 денови.25

Надлежна за надзор над спроведувањето на забраните за нечесна трговска практика во 
Хрватска е Агенцијата за заштита на конкуренцијата. Агенцијата има право да изврши и ненајавена 
контрола доколку постојат индиции кои упатуваат дека постои нечесна трговска практика.26 
Согласно Годишниот извештај за работа на Агенцијата за заштита на конкуренцијата во текот на 
2020 година Агенцијата решила 91 предмет27 и 70 предмети во 2021 година.28 Паричните казни 
во случај на повреда се исклучително високи (за правни лица глобите се до 5.000.000.00 куни 
што одговара на 663.000,00 евра). За утврдените повреди во 2020 година во Хрватска се изречени 
казни во висина од 1.600.000,00 куни (околу 212.000 евра), односно 1.610.000 куни во 2021 година 
(околу 213.600 евра). Eдна од поголемите изречени казни е за KAUFLAND HRVATSKA k.d., Zagreb 
во висина од 1.100.000,00 куни, околу 146.000,00 евра, поради тоа што со договорите за соработка 
е предвидено неправедно пренесување на трошоците за испорака на производите од централен 
магацин до објектите, врз добавувачот.29 Карактеристично е што и во двете анализирани години 
од извештаите за работа на Агенцијата може да се забележи дека голем дел од постапките се 
водени и успешно завршени по службена должност или  по анонимни претставки. Тоа е добар 
показател дека производителите на земјоделски и прехранбени производи може ефикасно да ги 
остваруваат своите права во постапки кои нема потреба да ги водат лично против трговците. 

3. Осврт на состојбата во Република Северна Македонија во сферата на нечесните 
трговски практики во синџирот за снабдување со храна

Во Република Северна Македонија, до овој момент не е донесен специјален закон чијшто 
предмет на регулирање би биле нефер трговски практики во синџирот за снабдување со храна, 
иако имаше такви најави дека до крајот на март 2022 година ќе биде изготвена првата драфт 
верзија на Законот за нефер трговски практики во синџирот за снабдување со храна во кој ќе 
биде имплементирана Директивата 2019/633. Единствено во овој момент, мал сегмент од нефер 
практиките нормативно се опфатени во Законот за заштита на конкуренцијата30. Институционално, 
Комисијата за заштита на конкуренцијата е надлежна за контрола на примената на Законот за 
заштита на конкуренцијата и прописите донесени врз основа на овој закон, следење и анализа на 
состојбите на пазарот до степен потребен за развој на слободна и ефикасна конкуренција, водење 
управни постапки и донесување одлуки во управна постапка. Меѓутоа од податоците достапни 
во извештајот за работа на Комисијата од 2020 година31 нема податоци за преземени конкретни 

25) законот се смета за lex specialis во однос на Законот за финансиско работење, па роковите не може договорно да 
бидат продолжувани. Ibid стр. 1.
26) Член 6 став 1 (а) и (c) од Директивата 2019/633.
27) Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, Godišnje izvješće o radu Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja za 2020. godinu 
Zagreb, lipanj 2021, стр.10. Предметите биле водени спрема трговците: PLODINE d.d., KAUFLAND HRVATSKA k.d., 
PEMO d.o.o., SPAR HRVATSKA d.o.o., Narodni trgovački lanac d.o.o. и откупувачите: SETOVIA VOĆE d.o.o., FILIP 
d.o.o., FRAGARIA NERETVA d.o.o., MARINADA d.o.o., SLAVONIJA ŽUPANJA d.d., GLAVICE d.o.o., Moslavina voće 
d.o.o., AGRO GOLD d.o.o., PPK Valpovo d.o.o. i KOKA d.d., FERMOPROMET d.o.o. i PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI 
KOMBINAT d.d.  Ibid. стр. 87.
28) Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, Godišnje izvješće o radu Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja za 2021. godinu 
Zagreb, lipanj 2022, стр.9.
29) Ibid стр.89.
30) Закон за заштита на конкуренцијата (,,Службен весник на РМ“ бр.145/2010, бр.136/11, 41/14, 53/16 и 83/18). Во 
делот за злоупотреба на доминантна позиција дел од нечесните трговски практики во синџирите за снабдување со 
храна може да се подведат под дејствијата опфатени со чл.11 ст.2 точка 1 – директно или индиректно наметнување на 
нефер куповни или продажни цени или други нефер услови на тргување; точка 4 – условување на склучување договори 
со прифаќање од другите договорни страни дополнителни обврски, што по својата природа или согласно со трговските 
обичаи, не се во врска со предметот на договорот итн. 
31) Комисија за заштита на конкуренцијата, Годишен извештај за работењето на Комисијата за заштита на конкуренцијата 
во 2020 година, март 2021, Скопје.
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активности во насока на спречување на нефер трговска практика.32 
Во период кога нечесната практика во синџирите зa продажба во Република С. Македонија, 

законски не е регулирана, сепак постојат примери кои укажуваат на нефер и нечесно однесување 
од страна на подоминантните трговски партнери, односно трговците. Така постојат договори за 
продажба и купување на стока каде што се среќаваат одредби што претставуваат класично нефер 
и нечесно однесување: пр. обврска за плаќање на надоместок за улистување на артиклите за нови 
брендови по артикал, по продажно место; обврска за учество во наградни игри, активности и 
летоци пр. „Добавувачот е должен да учествува во редовниот леток со најмалку X производи во 
секој број. Откако Добавувачот ќе се согласи да учествува во летокот, тој исто така се согласува да 
плати за тоа.“ Ова се мал број од примерите за нефер и нечесно однесување, кои се одомаќинети 
во договорите за продажба и купување на стока во синџирите за снабдување, станати се нивни 
задолжителен дел и услов за склучување или продолжување на деловната соработка помеѓу 
партнeрите.

 Имајќи предвид дека земјите членки на ЕУ имаа обврска да го хармонизираат нивното 
право со Директивата до мај 2021 година, Република Северна Македонија како земја претендент 
за членка на Европската Унија, и како земја во која производството на прехранбени производи 
има второ најголемо учество во структурата на индустриското производство во 2020 година33, 
неоходно е час поскоро да донесе закон чија цел ќе биде спречување и превенирање на нечесни 
трговски практика во односите помеѓу друштвата во синџирот за снабдување со земјоделски и 
прехранбени продукти. Со цел поефикасно спроведување на одредбите од законот во практиката, 
непоходно би било институционално, кадровско, стручно и техничко екипирање на надлежно 
тело со делокруг на надлежности како утврдените во членот 6 од Директивата.

4. Заклучок
Без оглед на тоа кое нормативно решение ќе го прифати Република Северна Македонија, било 

како донесување на специјален закон, или пак по примерот на Бугарија со дополнување на Законот 
за заштита на конкуренцијата со додавање на нова глава посветена на нефер трговски практики 
во синџирот за снабдување со храна, практиката покажува дека неопходно е оваа празнина да 
биде пополнета поскоро сo цел негово ефикасно институционално спроведување и почитување 
од страна на сите учесници во синџирите за снабдување со земјоделски и прехранбени продукти.  
Надлежното тело за спроведување на овој закон ќе мора во постапувањето да дејствува законито, 
професионално, непристрасно и принципиелно особено поради фактот што во иднина постапките 
би се воделе против економски гиганти, доминантни и моќни трговци. Ова тело би бил заштитник 
на малите и средните претпријатија, земјоделците и фармерите, од нечесните и нефер трговски 
практики со кои истите се условувани за влез на пазарот со земјоделски и прехранбени продукти 
или пак за продолжување на понатамошната деловна соработка.

Во многу блиска иднина економско-правните тимови кај добавувачите и трговците во 
синџирот за снабдување со земјоделски и прехранбени продукти ќе мора да посветат сериозно 
внимание на содржината на договорите и деловната соработка да ја развиваат во духот на фер и 
чесната практика. 

Република Северна Македонија како земја претендент за членка на Европската Унија и 
како земја што важи за земјоделска, мора што поскоро да ги имплементира законски решенија 
од Европската Унија за спречување и превенирање на нечесни трговски практика во односите 
помеѓу друштвата во синџирот за снабдување со земјоделски и прехранбени продукти и да 
ги следи примерите од земјите членки на ЕУ за нивно доследно спроведување во практиката. 
Дејствувањето на законодавецот треба да биде брзо и конзистентно, бидејќи само врз основа на 
рамноправен однос на учесниците во синџирот за снабдување со храна базиран на совесност и 
чесност и добра трговска практика може да се гради добра развојна клима.

32) Во Извештајот за работа на Комисијата за заштита на конкуренцијата во 2021 година донесено е едно решение за 
злоупотреба на доминантна позиција преку директно наметнување на нефер услови на тргување, меѓутоа истото не се 
однесува на синџирите за снабдување со храна.
33) Државен завод за статистика, Макстат Избор, 2021, стр. 51.
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ПОТВРДУВАЊЕ НА ВЕРОДОСТОЈНОСТА НА ДИГИТАЛНИТЕ ДОКАЗИ

Апстракт: „Помодерните“ судски власти се чини дека стануваат се повеќе свесни за потребата 
од разгледување на автентичноста на дигиталните податоци, без разлика дали се утврдува дека 
се гласини/рекла-кажала или не, во корист на поопшта и флексибилна грижа за веродостојноста. 
Основата за одредување на веродостојноста на компјутерски генерираните информации во 
голема мера се разликува од онаа на физичките докази. Иако потеклото на доказите секако мора 
да се утврди, барањата во однос на дигиталните податоци не се исти како и за физичките докази. 
Дигиталните податоци се речиси целосно зависни од поткрепено сведочење кое има мала, или 
воопшто нема, врска со автентичноста на содржината за која се бара да се допушти. Критериумите 
за утврдување на допуштеноста на компјутерски генерираните информации мора да побаруваат 
прикажување зголемена веродостојност.

Дигиталната форензика несомнено е висока техничка област заснована на наука: 
компјутерски науки, математика, физика итн. Тоа е и област која бара познавање од инженерство, 
особено електроинженерство, машинско инженерство и системско инженерство. Процесот на 
примена на науката и инженерските дисциплини е сложен и бара стручно размислување кое 
понекогаш помалку наликува на наука, а повеќе на уметност. Токму заради тоа, потврдувањето 
на веродостојноста на дигиталните докази не е само правен предизвик, а можеби е и помалку 
правен, отколку технолошки предизвик, поради што, веродостојноста во најчест случај ќе се бара 
да биде потврдена од ИТ експерти.

Клучни зборови: дигитални докази, компјутерска форензика, веродостојност, 
автентичност. 
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VALIDATING THE RELIABILITY OF DIGITAL EVIDENCE

Abstract: “More modern” judicial authorities seem to be becoming more aware of the need to 
consider the authenticity of digital data, regardless of whether it is established to be hearsay or not, in 
favour of a more general and flexible concern with reliability. The starting point for establishing the 
reliability of computer-generated information differs greatly from the one of physical evidence. While 
the provenance of the evidence must of course be established, the requirements for digital data are not 
the same as for physical evidence. Digital data is almost entirely dependent on supported testimony 
that bears little or no relation to the authenticity of the content required to be admitted. The criteria for 
establishing the admissibility of computer-generated information must require a reflection of increased 
reliability. Digital forensics is undoubtedly a highly technical field based on science: computer science, 
mathematics, physics, etc. It is also an area that requires knowledge of engineering, particularly electrical 
engineering, mechanical engineering and systems engineering. The process of applying science and 
engineering disciplines is complex and requires expert reasoning that sometimes follows less science 
and more art. Consequently, verifying the reliability of digital evidence is not only a legal challenge, and 
it may be less of a legal than a technological challenge, which is why, in most cases, the reliability shall 
in most cases be required to be verified by IT experts.
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1. Вовед
Дигиталната форензика5, образование за дигитална форензика6 и општа дигитална форензика7 

се делови од општата форензика кои користат опаѓачки пристап за развивање хиерархиски распоред 
на теми за истражување кои би помогнале во идентификување на потребите за истражување во 
оваа област полна со предизвици во нивната примена, во она кое е еден од најголемите импаративи 
на денешницата – правото и правдата. Дигиталната форензика изискува висока прецизност во 
своето практицирање со оглед на својата природа, која ја прави доста ранлива од надворешни 
влијанија, како технички така и човечки, па затоа правните аспекти на дигиталната форензика 
се далеку посложени од многуте други аспекти кои се тесно поврзани поради строгите барања 
за нивна прифатеност како научни и технички докази кога се употребуваат во правни постапки, 
особено при нивното користење во кривичната постапка каде најчесто на удар е слободата и 
физичкиот интегритет на странките во постапката. Токму затоа дигиталните докази потребно е 
да бидат соодветни, материјално поткрепени и веродостојни за да може да се квалификуваат како 
прифатливи и со тоа да можат да влезат во судница. 

Судницата e место каде што треба да се спроведува правда, а, од друга страна, улогата 
на дигиталните истражители во таа насока е да претстават издржани факти и веројатности за 
време на судскиот процес. Тоа значи дека судовите се зависни од доверливоста на дигиталните 
истражители, како и нивната способност за претставување технички докази на соодветен точен 
начин. Приложувањето на доказите на јасен, фактички и објективен начин е нивна должност. Тие 
мора да ги тргнат на страна влијанијата од околината и мислењата на луѓето околу нив и да не 
донесуваат брзи заклучоци. Независно дали станува збор за сведочење или експертски извештај, 
во професионалното работење на дигиталните истражители нема простор за посредништво или 
расудувачки тврдења.

Компаративно, искуствено, правото и правната пракса во САД е многу поприсутва во 
научните истражувања, за сметка на европско-континенталната, што во никој случај не треба 
да значи и забрана или непроодност од правни влијанија, затоа што техниката не познава 
територијални граници и нејзиниот принцип на функционирање е унифициран независно 
од политичкото или општественото уредување. „Алфа и омега” во создавање на основите на 
примената на дигиталните докази во судница претставуваат случаите во САД: Дуаберт против 
Мерел-Дау Фармацеутикалс8, Џенерал Електрик Ко. против Џојнер9 и Кумхо Тајер Ко. против 
Кармичел10 и примената на Правилото за докази 702. Без почитување на основните принципи, 
дигиталните докази би останале само записи на кои судот не би требало да поклони верба. Тие 
се како меур од сапуница, кој доколку не се пренесува во контролирани услови за миг може да се 
претвори само во ситни капки од истата.

2. Прифатливост на дигиталните докази
Дигиталните докази треба да поминат неколку пречки за потврдување на нивната соодветност 

во однос на начинот на собирање, чување, обработка и претставување како доказ. Компјутерите 
во денешно време содржат огромна меморија (капацитет) за чување на податоци или истата може 
да се надгради. Со оглед на брзиот развој на технологијата, постоењето на меморија на хард диск 
од 1 терабајт е речиси стандардна и почетна капацитетност на истиот. Ако се земе во предвид 
и можноста за поврзување во ланец на неколку хард дискови, тогаш таа капацитетност е уште 
податна за складирање на податоци, меѓу кои може да се најдат и дигитални докази. Нивното 
преземање и чување не може веќе да биде така едноставно како што беше порано зачувувањето 
на ЦД или на флеш меморија. Неможноста да се замрзнат доказите пред отворање на датотеките, 
заедно со фактот дека самото отворање на датотеките може да доведе до нивна промена, може 
и ги поништува клучните докази, да ги измени или да ги енкриптира. Како резултат на тоа, се 
јавува проблем со лоцирање на соодветните докази во склоп на голема количина на податоци, а 
пребарувањето на информации во таков случај е макотрпно, што само по себе процесот го прави 
адекватен на барање игла во огромна бала сено.

5) Pollitt, M., K. Nance, B. Hay, et al (2008) Virtualization and Digital Forensics: A Research and Education Agenda. Journal 
of Digital Forensic Practice, 2 (2), 62-73.
6) Nance, K., H. Armstrong, and C. Armstrong. (2010) Developing a Research Agenda to Improve Digital
Forensics Education. Digital Forensics Minitrack of 43rd Hawaii International Conference on Systems Sciences.
7) Nance, K., B. Hay, M. Bishop. (2009) Digital Forensics: Defining a Research Agenda. 42nd Hawaii International Conference 
on System Sciences. Digital Forensics Research Track.
8) 509 U.S. 579 (1993).
9) 522 U.S. 136 (1997).
10) 526 U.S. 137 (1999).
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Присуството на технологијата „во облаците” дава дополнителен предизвик и затоа е 
потребно да се разгледаат работите и подалеку од еден компјутер. Во модерната компјутерска 
архитектура, дигиталните докази може да постојат на многу различни сервери и клиенти во 
рамките на ИТ структурата на една организација. Поврзувањето на дигиталните записи преку 
логички алгоритми кои се распространети на сервери на различни континенти, при што секое 
парче од мозаикот е на различен континент го усложнува процесот на прибирање на докази и 
постапката станува потешко кога ИТ инфраструктурата е поврзана на интернет затоа што во 
таков случај, дигиталните докази може да се распространат на широки географски растојанија и 
во неколку судски надлежности.

Дигиталните докази треба да имаат соодветна основа за нивно претставување, но судовите не 
наложуваат тие да исполнуваат построги основи од оние пропишани за другите видови докази11. 
Претставувањето на дигиталните докази (или компјутерски исписи за дигитални докази затоа 
што истите се бескорисни во дигитална форма за оние кои ги споредуваат фактите) е дозволено 
под услов „страната која ги дава компјутерските информации да постави претставување кои како 
такво го гарантира наодот дека таа информација е доверлива и спротивната страна ја има истата 
можност да ја провери точноста на компјутерот и внатрешните постапки како што треба да ја 
провери и точноста на пишаните деловни записи“12. Судот не ги прифаќа така лесно тврдењата 
дека дигиталните докази се наследно недоверливи затоа што лесно и незабележително може да 
се менуваат13. Тоа значи дека страната од постапката која фрла сомнеж кон веродостојноста на 
приложените дигитални докази мора да даде соодветно научно и технолошко објаснување зошто 
истото го предлага, кое во најмала рака може да биде поткрепено со незапазување на соодветната 
процедура за нивно прибирање, чување и презентирање, па движејќи се кон стручноста на 
кадарот кој учествувал во овој процес, неконтаминираноста и форензички чистата околина... и 
ред други процесни претпоставки, без чие исполнување, тежината на докажување на нивната 
веродостојност ќе премине на страната која ги предлага.

Дигиталните докази најчесто се јавуваат во пишана форма или во форма која може да 
соодветствува на пишаната, па затоа истите мора да поминат низ постапка на проверка на 
автентичноста и исполнување на барањата. 

На пример, во САД за истото постои Правилникот за најдобри практики.14 Правилникот 
се однесува на информации зачувани на компјутер. Факт е дека диск или друг запишувач на 
податоци не се корисни за оние кои ги проверуваат фактите, па според правилото 1001(3), „доколку 
податоците се зачувани на компјутер или сличен уред, секој испис што може да се прочита со око, 
а кој ги прикажува податоците точно, се смета за оригинал“. Според правилото 1003, дупликат 
се смета за прифатлив освен доколку станува збор за неговата точност или доколку, заради која 
било причина, неправедно е да се приложи дупликат како замена за оригиналот. Правилното 
управување со и земање и чување на доказите од страна на стручно лице за компјутерска 
форензика ги поништува сите прашања и дилеми во однос на точноста. Заштитникот на доказите 
не треба да приложи сведочење од програмер, туку од сведок кој би опишал како информациите 
се обработуваат во компјутерот и како организацијата ги користи тие информации.

Кога станува збор за гласините (рекла-казала), голем дел од судовите во САД имале случаи на 
приговор кон претставување на компјутерски записи според исклучокот за деловни записи15. Овој 
пристап може да биде функционален за ревизорски записи доколку се во согласност со правилото, 
а што не мора да важи за компјутерски записи собрани како дел од истрага туку како резултат 
на повторлив периодичен процес. Во државата Хјустон (САД), судот ги смета за прифатливи 
записите кои се создадени посебно како поддршка на судски спор затоа што основните податоци 
се внесени во компјутерот како резултат на легитимни деловни цели и навремено.

Подолу се дадени насоки усвоени на Меѓународната конференција за високо-технички 
кривични дела во 1999 година во одбрана на прифатливоста на дигиталните докази. 
−	 По земање на дигитален доказ, делувањето не треба да го менува тој доказ.
−	 Кога е неопходно некое лице да пристапи кон оригиналниот дигитален доказ, тоа лице мора 

да има компетенции од областа на форензика.
−	 Сите активности поврзани со земање, пристап, чување или пренос на дигитални докази 

мора целосно да бидат документирани, зачувани и достапни за преглед.
11) На пример, U. S. v. Tank, 200 F.3d 627 (9 th Cir. 2000); Perfect 10 v. Cybernet Ventures, No. CV012595LGB(SHX)2002 
ILRWeb (P&F) 1411, 2002 WL 731721(U. S. D. C., C. D. CA, April 22, 2002); U. S. v. Catabra,n 836 F.2d 453,457 (9 th Cir. 
1988); U. S. v. Miller, 771 F.2 nd 1219, 1237 (5 th Cir. 1985); U. S. v. Yong Brothers, Inc., 728 F.2d 682 (5 th Cir. 1984).
12) U. S. v. Liebert, 519 F.2d 542, 547 (3d Cir. 1975) cert. denied 423 U. S. 985 (1975).
13) U. S. v. Bonallo, 858 F.2nd 1427,1436 (9th Cir.1988).
14) Fed. R. Evid. 1002.
15) Fed. R. Evid. 803(6).
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−	 Секој поединец е одговорен за сите дејствија кои ги презема во однос на дигиталните докази 
кога истите се во негово владеење.

−	 Секо орган одговорен за земање, пристап, чување или пренос на дигитални докази има 
одговорност за почитување на овие принципи.16

3. Проверка на автентичноста на дигиталните докази
Вообичаена постапка на судовите при утврдување на прифатливоста на доказите е да 

испитаат дали обновените докази се исти со оригинално одземените. Потребно е да се докаже 
нивната автентичност, а тоа значи дека треба да се докаже пред судот дека доказите се земени од 
одреден компјутер и/или локација, дека е земен комплетен и вистински примерок од дигиталниот 
доказ и дека истиот е непроменет од времето на негово земање. Понекогаш е потребно да се 
покаже дека одредени  информации се вистинити и точни, на пример датуми кои се однесуваат 
на одредена датотека важна за одреден предмет. Тоа значи дека клучна улога во процесот на 
докажување автентичност игра доследноста на дигиталните докази.

Документацијата на синџирот за чување и на интегритет на податоци е важен елемент за 
докажување на автентичноста на дигиталните докази. Соодветноста на истите укажува на тоа 
дека дигиталните докази се земени од одреден систем и/или локација и дека истите постојано се 
контролираат после земањето. Тоа значи дека соодветната документација овозможува поврзување 
на дигиталните докази од страна на судот во однос на кривичното дело, додека нецелосната 
документација може да доведе до неусогласеност во однос на изворот на добивање на доказите и 
со тоа се создаваат сомнежи за нивната веродостојност.

Интегритетот помага во докажување на фактот дека дигиталните докази не претрпеле 
никаква промена после нивното земање. Доколку се јави ситуација во која хеш вредностите на 
дигиталните докази се различни од оригиналните, може да се изолираат изменетите делови и 
да се потврдува само интегритетот на останатото. Пример за тоа може да биде ситуација во која 
лоши сектори од еден тврд диск влијаат на промената на пресметаната хеш вредност за дискот 
секогаш кога таа се калкулира. Со документирање на локацијата на лошите сектори, дигиталниот 
истражител може да одреди дали истите се наоѓаат во датотеки кои се од важност за предметот. 
Хеш вредностите на поединечни датотеки кои се од важност за предметот може да се споредуваат 
со оние кои се наоѓаат на оригиналниот тврд диск за да се обезбеди сигурност дека одредени 
датотеки не се засегнати со лош сектор.

За пионер во докажувањето на автентичноста на дигиталните докази може да го сметаме 
случајот САД против Тенк (United States v. Tank)17 затоа што станува збор за еден од првите 
случаи во кој се работи за докажување автентичност на записи за разговор. И покрај тоа, сè 
уште се поставуваат прашања за автентичноста и доследноста на записите за разговорите на 
интернет. IRC (Internet Relay Chat), дополнително на прозорецот за разговор, дава и други важни 
информации како што се прозорец за статус и приватен разговор или прозорец за fserve. Еден 
истражител не може истовремено да ги отвори сите прозорци, па затоа дигиталните истражители 
се потпираат на записите во однос на тоа што се случило. Може да се случи истражителите 
да надоместат за недостатокот на документација преку сведочење дека приложените докази 
се автентични и доследни. Но, секако, најдобро би било кога тие би имале цврсто поткрепена 
документација.

Компаративно гледано, секоја од државите има пропишани правила во кои би можело да 
се вклопи и процесот со дигиталните докази. Вреднувањето на доказите се прави со соодветни 
норми за докази како што се Правилата за докази во САД, Законот за полиција и кривични докази 
и Законот за граѓански докази во Обединетото Кралство и слични такви нормативи во други земји. 
На пример, пред потврдување на доказите, судот најчесто проверува дали истите се релевантни 
и прави евалуација за одредување на соодветноста во однос на тужбата, дали станува збор за 
гласини (кажувања од други лица), погрешно прејудицирање и дали е потребен оригиналниот 
доказ или примерок од истиот е доволен за приказ. Неможноста да се обезбеди сето тоа може да 
придонесе кон отфрлање на доказите, а тоа би значело и можно губење на предметот/случајот.

16) Louis Strydom, Computer Evidence, 2nd World Conference on the Investigation of Crime, ICC Durban, Dec. 2001.
17) United States v. Tank. (1998). Appeals Court, 9th Circuit. Case Number 98-10001.
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Слика 1 – Преглед на постапката за решавање на случај/инцидент
На Слика 1 е претставен процесот на одредување дали одредено злодело се случило и дали 

се обезбедени казнени мерки. Тоа им помага на дигиталните истражители да го најдат местото 
на своите активности во однос на другите активности. На самиот почеток на истрагата постои 
сомнение, предупредување или обвинение. Во идеален случај, истражителот собира информации 
и соодветно ги управува доказите и ги анализира, со што јасно и прецизно ги објаснува фактите 
при своето експертско излагање. За жал, самата истрага ретко ја следи таа патека, но овој линеарен 
приказ може да користи за поставување на структурата на постапката, како и формализирање 
на процесот на управување со случајот/предметот. Во реалноста/праксата, истрагата следи 
нелинеарен тек кој вклучува изведување основна анализа во фазата на собирање информации или 
враќање кон чекорот на собирање информации во случај кога анализата наведува на дополнителни 
докази.

Кога станува збор за фазата на собирање информации како дел од дигиталната истрага, 
многу е важно во тимот да има член кој лесно може да управува со дигитални докази, а со тоа 
се намалува и бројот на такви луѓе, на тој начин насочувајќи го претставувањето на случајот и 
намалувајќи ја можноста на одбраната да го оспорува интегритетот на доказите. Стандардните 
оперативни постапки, обуките и јасните процедури дополнително придонесуваат кон постојаноста 
на доказите и нивна заштита од контаминација. Јасно е дека дигиталните докази лесно може да 
се менуваат, па затоа постапката на нивно собирање е важна и не смее да се занемари фактот дека 
истите мора да се користат исклучиво од страна на соодветно обучен персонал кој би управувал 
и би ги прегледувал доказите.

Постојат многу сложени моменти кои се поврзани со приложувањето на доказите. Постапката 
на подготвување случај за на суд е временски исполнителна, но и скапа и можеби и нема да ги 
даде очекуваните задоволувачки резултати, особено во случај кога има недостиг на докази или 
кога доказите не се соодветно управувани. Организациите кои се дел од процеси со дигитални 
докази мора да размислат дали е неопходно да откриваат чувствителни информации за своите 
системи (на пример, мрежна типологија, системски конфигурации и извор на код за следење), 
како и други детали за своето работење кои не би сакале да бидат јавни.

Дополнително, доказите за постоењето на дигитални податоци (и што се случило со нив 
во текот на нивниот животен циклус) може да се најдат во табелата на главната датотека или 
друга операција за евидентирање што се одвива без знаење на корисникот. Дополнително, 
едноставното бришење или отстранување вообичаено не ги брише податоците, туку само го 
отстранува „покажувачот“ на податоците, а самите податоци остануваат достапни освен ако и 
додека не бидат презапишани (целосно или делумно) од новогенерирани податоци. Во мрежен 
систем, корисникот може да мисли дека ги брише податоците на работната станица, за подоцна да 
открие дека мрежниот сервер автоматски ги копира, архивира или прави резервна копија на сите 
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податоци генерирани од работната станица. Сепак, разликата помеѓу бришењето на податоците и 
ефемерната/преодната природа на податоците може најдобро да се објасни со претпоставката дека 
ефемерните дигитални податоци се однесуваат на пречката да се докаже постојаниот интегритет 
на податоците (некои технолози може да го опишат ова како докажување на „припадност“), 
наместо дали нивното постоење или непостоење. Оваа карактеристика треба да се земе предвид 
при одредување на веродостојноста

Дигиталните податоци се речиси целосно зависни од поткрепено сведочење кое има 
мала, или воопшто нема, врска со автентичноста на содржината за која се бара да се допушти. 
Критериумите за утврдување на допуштеноста на компјутерски генерираните информации мора, 
се предлага, да побаруваат прикажување зголемена веродостојност. Дополнително, тоа мора да се 
направи на начин што не ги отсликува само техниките за оценување физички докази.

Обврска и одговорност на експертите е да прикажат објективна непристрасна вистина за 
предметот пред судот. Тие никако не смеат да застапуваат која било од двете страни затоа што тој 
товар, таа обврска ја носат адвокатите. Подолу се дадени тврдења според Правилата за кривична 
постапка во Обединетото Кралство, а со кои се дефинираат обврските на експертите, и тоа:
1. Експертот треба да му помогне на судот да ја оствари најважната цел преку давање објективно 

непристрасно мислење за проблематиката во рамките на својата стручност.
2. Оваа обврска е над секоја обврска кон личноста од која се добиени информациите или 

личноста од која експертот е платен.
3. Оваа обврска вклучува и одговорност за информирање на сите засегнати страни и на судот 

во случај на промена на експертското мислење од она наведено во извештајот што служи 
како доказ или од она дадено како изјава.
Обврските на експертите може да се пренасочат под влијание на различни фактори, без 

разлика на нивните добри намери. Човечки е да се јават емоционални реакции, заштитнички 
предрасуди и други слични влијанија. Токму затоа ефективноста на дигиталниот иследник и 
експертскиот сведок треба да биде насочена кон самосвест и отпорност на влијанија како заземање 
страна, чувства и алчност. Подолу ќе ги разгледаме сите овие фактори кои може да влијаат врз 
ефикасноста на експертското работење.

4. Заклучок
Од дигиталните истражители се бара искреност и директност, а судовите се насочени кон 

обезбедување автентичност на приложените дигитални докази. Дополнително на релевантноста, 
доказите мора да исполнуваат и одредени стандарди, а со тоа треба да се запознаени лицата кои 
ги обработуваат доказите. Едноставно е да кажеме дека во домот на осомничениот е најдена 
крвава ракавица, но тоа треба да се докаже. Кога треба да се донесе одлука помеѓу вината или 
невиноста, потврдувањето на автентичноста на доказите е од исклучителна важност.

Дигиталната форензика е научна дисциплина која наоѓа своја примена при собирање на 
дигиталните докази кај бројни меѓународни организации, владини и невладини, за чија примена 
истите имаат усвоено бројни правни документи со цел да им дадат писмени процедура на своите 
вработени по кои треба да ја практицираат оваа научна дисциплина. Ние како држава сме формално 
членка на некои од нив, некои се организации чија политика треба да ја следиме согласно нашите 
стратешки определби, а некои се организации кои се наши оперативни партнери во многу правни 
дејанија. Во секој случај, насоките по кои овие правни субјекти ја дефинираат и практицираат 
дигиталната форензика се целосно, делумно или морално обврзувачки за нашето правосудство. 
Ако дојдеме до крајниот заклучок, а тоа е дека сите овие организации речиси на идентичен начин 
ја дефинираат и практицираат дигиталната форензика, тогаш јасно е дека ваквите правила се 
повеќе од било што плод на научна поткрепа. Самиот факт што, организација како ОЛАФ врши 
дигитална форензика за Европското јавно обвинителство,18 фактот што сме земја членка на 
НАТО, фактот што сме во фаза на потпишување на договор за стратешко партнерство со САД, 
фактот што нашата иднина секако ја гледаме во рамките не Европската Унија и негувањето на 
европските вредности, безусловно треба да значи и можност за повикување на ваквите процедури, 
но и обврска за нашите правосудни органи да се водат од истите при нивното правораздавање. 

Наспроти сите овие споменати организации и правни акти, кај нас речиси и да не постои (а и 
реално не постои) правен акт, законски или подзаконски, со кој е уредена дигиталната форензика. 
Ова особено е погубно за правниот систем, затоа што немањето на процедури, дава огромна 
можност за самоволие од страна на т.н. дигитални форензичари, кои може и самите не се тоа, но 
18) Opinion on a notification for Prior Checking received from the Data Protection Officer of the European Anti - Fraud Office 
on CBIS Identity and Access Management System, Brussels, 30 June 2008 (Case 2008-223), достапно на https://edps.europa.
eu/sites/default/files/publication/08-06-30_olaf_identity_access_system_en.pdf.
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себеси така се нарекуваат, што особено негативно се одразува врз самиот процес во кривичната 
постапка, правејќи го незаконски. 

Ние како држава, особено доколку би воделе правни предмети против странски државјани кои 
се граѓани на земји кои се членки на ЕУ или граѓани на САД, би дошле во ситуација однапред ја 
осудиме на пропаст ваквата правна неуреденост на дигиталната форензика и дигиталните докази, 
колку и да се или не се издржани во материјална смисла, од самиот старт ќе бидат незаконски 
прибавени.

Затоа не треба да измислуваме многу процеси кои веќе некој ги дефинирал до совршенство, 
како од содржински, така и од процесен аспект, само треба соодветно да се систематизираат и во 
вид на подзаконски акт да бидат донесени од соодветна институција.
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