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Воведни забелешки 

За анализата 

 Анализата за применливоста на механизмите за алтернативно 
решавање спорови во контекстот на Република Македонија (во понатамошниот 
текст Анализата) ја анализира сегашната состојба во поглед на користењето, 
ефикасноста и ефективноста на овие механизми, но и како може тие да 
придонесат за олеснување на пристапот до правда за ранливи категории лица 
во РМ. Анализата се фокусира на оние механизми што се користат во рамките 
на нашиот правен систем, а дополнително прави обид да утврди кои се можните 
начини за зголемување на нивната применливост, притоа земајќи ја предвид 
постојната правна рамка и идентификуваните практики. 

 Потребата од изработка на една ваква Анализа произлегува од 
малиот број стручни и научни трудови што ги анализираат механизмите за 
алтернативно решавање спорови (во понатамошниот текст АРС) во целина. 
Всушност, најголемиот дел од информациите околу механизмите за АРС можат 
да се најдат на одредени линкови од веб-страници што содржат текстови на 
разни правни теми, а дел од здруженијата/институциите што работат на оваа 
тема воопшто немаат веб-страници за да објавуваат соодветни информации и со 
тоа да го поттикнат употребувањето на овие механизми. Со цел да се надополни 
празнината од трудови што ги анализираат АРС, Анализата има цел да поттикне 
дебата меѓу стручната и научната јавност, како и меѓу клучните засегнати страни, 
за потребите и можностите од унапредување и користење на овие механизми, 
особено во однос на обезбедување и олеснување на пристапот до правда на 
ранливи категории лица. 

 Анализата се фокусира на три клучни елементи. Прво, ја анализира 
постојната правна рамка од гледна точка на прашањето кои механизми за АРС се 
користат во Македонија. Второ, анализата се осврнува на практичната примена 
на механизмите за АРС и постапките во кои таа може да се користи. За крај, 
извештајот дава заклучоци и препораки за тоа како може механизмите за АРС 
да придонесат во однос на обезбедувањето и олеснувањето на пристапот до 
правда за сите лица во државата, а особено за ранливите категории. 

 Извештајот е изработен во рамките на проектот „Унапредување на 
услугите на про боно правна помош во Република Македонија“, спроведуван 
од Македонското здружение на млади правници, а финансиски поддржан од 
Фондацијата Отворено општество Македонија. Извештајот е изработен од тим 
правни истражувачи, предводен од Гоце Коцевски, координатор за правна помош 
во МЗМП, и Светлана Црвенковска, координатор за истражување и застапување 
во МЗМП. 
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 Користена методологија 

 При изработката на Анализата, истражувачкиот тим користеше 
комбиниран пристап од анализа на примарни и секундарни извори на податоци. 

 Целта на спроведувањето на оваа анализа, а истовремено и главно 
истражувачко прашање е прашањето на применливоста, ефикасноста и 
ефективноста на постојните законски механизми за алтернативно решавање на 
споровите при решавање правни проблеми. Дополнителна истражувачка цел е 
да се оцени како може механизмите за алтернативно решавање на споровите да 
придонесат за олеснување на пристапот до правда за најранливите категории 
лица во Република Македонија. Анализата се фокусира само на законската рамка 
во Република Македонија и притоа се служи со следните дефиниции на клучните 
поими: 

 Алтернативно решавање спорови - Користење методи на медијација, 
арбитража, мирно решавање работни спорови, механизми за решавање спорови 
уредени со Законот за заштита на правата на потрошувачите, Законот за заштита 
на правата на пациентите и Законот за електронски комуникации, Народниот 
правобранител, КЗД, постапката за утврдување нееднаков третман на жените и 
мажите, како и активностите што ги презема ЦСР, а имаат елементи на вонсудско 
решавање спор, и медијацијата во постапката против деца согласно Законот за 
правда на децата. 

 Ранливи категории граѓани - Лица што живеат во крајна сиромаштија, 
жени, деца, Роми, жртви на семејно насилство, корисници на наркотични 
средства, популацијата на ЛГБТИ и сексуалните работнички. 

 Со цел остварување на истражувачките цели, користени беа следниве 
методи за прибирање податоци: 

 Анализа на документи1 (desk research), која вклучува преглед и анализа 
на следниве документи: 
 
	 •	 Релевантна	литература,	научни	и	стручни	трудови,	извештаи		
  и анализи што ги анализираат механизмите за АРС; 
	 •	 Законската	и	подзаконската	рамка	што	ги	уредува	постапките	
  каде што се користат механизмите за АРС. 

 Спроведени 12 полуструктурирани интервјуа2 со професионалци, кои 
имаат искуство со некоја од постапките што ги опфаќа алтернативното решавање 
спорови. Во текот на истражувањето, до дел од релевантните институции беа 
пратени и барања за слободен пристап на информации од јавен карактер. 

1 Преглед на анализираните документи е содржан во Анекс 1 кон Извештајот. 
2 Во спроведените интервјуа учествуваа медијатори, судии, адвокати, претставници на институции вклучени во 
некои од постапките за АРС, граѓански организации и претставници на академската фела. Најголемиот дел од 
лицата вклучени во интервјуата не се согласија нивниот идентитет и позиција да бидат јавно објавени. 
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Забелешка: Она што како проблем се јавуваше во текот на спроведување на 
истражувањето и подготовката на анализата е начелото на доверливост, како 
основно во постапките за АРС. Почитувањето на ова правило за целите на оваа 
анализа е, пред сè, проблем во собирањето податоци за страните на спорот, 
особено доколку се работи за ранливи категории граѓани.

ПРВ ДЕЛ: Видови механизми за алтернативно решавање на споровите, 
нивна уреденост и практична примена во РМ

Вовед

 Во секоја држава, пристапот до правда се смета за основен предуслов 
за почитувањето на човековите права, бидејќи неправдата на кое било место 
е закана за правдата насекаде. Човековите права се загарантирани со голем 
број меѓународни конвенции и декларации и со домашното законодавство, а 
одговорноста за нивното остварување е обврска на државните институции, 
вклучително и на судовите. Сепак, за поголемиот број од луѓето, овие гаранции 
и права се само мртво слово на хартија, односно тие се соочени со проблемот 
на пристап до правда што произлегува од неколку клучни фактори: 1) 
бројот на судските случаи во сите земји постојано се зголемува и судовите се 
преоптоварени со предмети; 2) постапките се сложени и траат многу долго; и 
3) судските трошоци во постапките се исклучително високи. Од друга страна, 
пристапот кон правдата и правната заштита се смета за основно човеково право, 
предвидено во членот 6 од Европската конвенција за заштита на човековите 
права3. Дополнителни причини се повторувањето на постапките, сложените 
процесни правила, ограничените можности и насоки за спогодба итн. Иако, 
согласно Уставот и законите, правдата за секое лице е еднакво загарантирана, во 
практиката, вратата на правдата не е отворена за најмаргинализираните групи 
во општеството4.  

 Алтернативното решавање спорови (во понатамошниот текст АРС) е 
одлична алатка за изнаоѓање заедничко прифатливо решение за правен спор 
помеѓу две или повеќе физички или правни лица. Користењето на АРС може да им 
заштеди средства и време на лицата што имаат правен спор или несогласување 
за некое прашање, а притоа им дава можност за учество во процесот, контрола 
на неговото одвивање, почитување на достоинството на другата страна (пред сè, 
во однос на немањето победници и победени на крајот од успешен процес), но, 
најважно од сè, обезбедува градење доверба. 

3 Институт за европска политика - Скопје, Решете го спорот - Да, со медијација, Проект МАТРА, „Поддршка на 
спроведувањето на медијацијата во Македонија“, Скопје, јули 2013 година, стр. 141 http://www.epi.org.mk/docs/re-
sete_go_sporot_-_da,_za_medijacija.pdf
4 Mohammad Saidul Islam, Efficiency and Effectiveness of Alternative Dispute Resolution Schemes Towards the Promotion 
of Access to Justice in Bangladesh, December 2011 (page 95-112) https://www.banglajol.info/index.php/IIUCS/article/
viewFile/20405/14120
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 Во Република Македонија (во понатамошниот текст РМ), освен малиот 
број засебни квалитетни анализи за одвоени механизми на АРС (како медијација, 
арбитража итн.), нема достапни комплементарни анализи што ги истражуваат 
применливоста и ефективноста на сите овие механизми, а дури и воопшто нема 
такви што се фокусираат на можностите што ги нуди АРС во постапки каде што 
се засегнати ранливи категории граѓани. Од друга страна, едно истражување 
спроведено во 2013 година открива дека во Македонија е вообичаено луѓето 
да живеат со проблеми од правна природа што би можеле да имаат конкретна 
правна завршница. Дури половина од испитаниците во тоа истражување навеле 
дека се соочиле со најмалку еден правен проблем, додека, пак, оние што навеле 
дека се соочиле со проблем, најчесто наведуваат и повеќе од еден, при што 
проблемите не се поврзани меѓу себе5. Истото истражување покажува дека 
значителен број граѓани (една третина) не направиле ништо за да го решат 
проблемот, што е резултат на скептичност или неверување во системот, односно 
сметаат дека никој не може да им помогне, што е показател дека се потценува 
можноста за користење на системот на поддршка (правно советување). 
Дел од овие испитаници се неактивни поради тоа што немаат пари за да ја 
продолжат постапката, што, пак, покажува дека за лицата со ниски примања 
патот до правдата е ограничен и тоа ги прави ранливи. Студијата покажува дека 
сиромашните, младите и невработените се посклони да не прават ништо во 
врска со проблемите што ги имаат6. Ова е уште еден показател за тоа дека луѓето 
не се свесни за разните правни механизми што им стојат на располагање и радо 
избираат „да живеат“ со проблемите, отколку тие да добијат правна завршница. 
Тука, механизмите на АРС можат во голема мера да го подобрат пристапот до 
правда за ранливите категории лица, особено земајќи предвид дека голем број 
од нив се финансиски немоќни, на работ на сиромаштија, а со голем број спорни 
правни прашања и права што не можат да ги остварат поради немањето средства 
за водење долги и комплицирани судски постапки. 

1. Медијација 

1.1 Генерални забелешки 

 Човековата природа е таква што во текот на еден работен и, воопшто, 
животен век, секому може да се случи да западне во спорен однос од безброј 
причини, без оглед дали сме го предизвикале настанувањето на спорот или, пак, 
сме се нашле во спорен однос без лично влијание или вина. Според медијаторот 
Роза Алексова, за да се создадат поволни услови за негување и зачувување, пред 
сè, на добрите меѓучовечки односи и на континуитетот на корисните бизнис-
релации помеѓу деловните партнери, никогаш нема да се направи грешка 
доколку решение на спорот се побара во постапка на медијација, со посредство 
на лиценциран медијатор7.  

5 Јана Коруновска-Србјанко, Неда Коруновска, Тања Малеска, „Правните потреби и патот до правдата во Република 
Македонија“, Скопје, 2013 година, стр. 13 http://star.fosm.org.mk/dokumenti/20131810-Analiza-mk.pdf
6 Ибид, стр. 20.
7 Роза Алексова (медијатор), Неколку корисни информации за постапката на медијација во Македонија, 
https://goo.gl/UxVj5e.
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 Медијацијата во РМ е регулирана уште од 2006 година, кога се донесе 
првиот Закон за медијација. На крајот од 2013 година беше донесен целосно нов 
закон, кој започна со примена девет месеци по неговото донесување, односно 
во октомври 2014 година. Законот воведе систем на вонсудско решавање 
спорови, „со цел да ја намали преоптовареноста на судовите со значителен број 
предмети, да овозможи побрз и поекономичен пристап на граѓаните до правдата 
и ефикасно алтернативно решавање спорови“8. Според Законот, медијацијата 
претставува секое посредување, без оглед на неговиот назив, при решавање 
на спорниот однос во постапка на медијација во кое на страните во спорниот 
однос им се овозможува да го решат по пат на преговарање, на мирен начин, 
со помош на еден или повеќемина лиценцирани медијатори9 (во натамошниот 
текст медијатор), со цел да се постигне заедничко прифатливо решение изразено 
во форма на писмена спогодба (член 2). Лиценцираните медијатори ја вршат 
својата надлежност на целата територија на државата, што значи дека избраниот 
медијатор ја извршува својата дејност без оглед на местото на живеење на 
странките/медијаторот во спорот.

 Медијацијата, како еден од видовите алтернативно решавање спорови, 
ја надополнува судската постапка и наоѓа широка примена во правниот промет, 
а особено во имотноправни, семејни, работни, трговски, потрошувачки, 
осигурителни спорови, спорови од областа на образованието, заштита на 
животната средина, спорови поврзани со дискриминацијата итн10. Во постапка 
на медијација не можат да се решаваат следните спорови: развод на брак, 
утврдување или оспорување татковство или мајчинство, статусни постапки за 
стечај и ликвидација, вонпроцесни постапки што всушност и не се сметаат за 
спорни и се поведуваат со предлог (физичка делба, уредување меѓа, оставински 
постапки, утврдување надоместок за експроприран имот, задолжително лекување 
во установа или на слобода, прогласување на исчезнато лице за умрено, давање 
дозвола за склучување брак на малолетно лице) и во други случаи на спорови во 
кои медијацијата не би била подобна за да се реши одреден спор. Со измените 
во Законот за парничната постапка (во понатамошниот текст ЗПП) од 23.7.2015 
година, правните лица, пред поднесувањето тужба на суд за стопански спор, 
чија вредност не надминува 1.000.000 денари, а по кои постапката се поведува 
со тужба пред суд, странките се должни, пред поднесувањето на тужбата да се 
обидат спорот да го решат по пат на медијација. Ова не важи само за постапките по 
платен налог пред нотарите. При поднесувањето на тужбата, тужителот е должен 
да приложи писмен доказ, издаден од медијатор, дека обидот за решавање на 
спорот по пат на медијација не успеал. Тужбата кон која нема да биде приложен 
доказот од медијаторот дека предметот не може да се реши по пат на медијација, 
судот ќе ја отфрли (член 461 од ЗПП)11.

8 Решете го спорот - Да, со медијација, стр. 16.
9 Листата на лиценцирани медијатори може да се најде на следниот линк: http://www.pravda.gov.mk/Upload/Docu-
ments/imenik0507.pdf
10 Проф. д-р Кирил Чавда, проф. д-р Кимо Чавдар - Закон за парнична постапка со коментари, судска практика, 
примери од практична примена и предметен регистар, Скопје, 2016 г.
11 https://www.akademik.mk/postapkata-za-medijacija-nekolku-fazi-do-prifatlivo-reshenie/ 
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 Вредности што се поттикнуваат со медијацијата се ненасилноста 
во комуникацијата, толеранцијата и меѓусебната доверба и разбирање. 
Дополнително, се работи за доброволна, брза и економична постапка, поповолна 
за странките поради помалиот стрес на кој се изложени во споредба со долгите 
судски парнични постапки. Она што го утврдува Законот е дека страните може во 
меѓусебниот облигационен договор да внесат одредби со кои се обврзуваат, во 
случај на спор, да се обидат спорниот однос да го решат по пат на непосредно 
преговарање или медијација пред започнувањето на судската или друга 
постапка за правна заштита (член 3). Согласно ЗПП, судот е должен во спорови 
во кои е дозволена медијација, заедно со поканата за подготвително рочиште/
главна расправа (член 272 и член 436 од ЗПП), до странките да достави писмено 
укажување дека спорот може да се реши во постапка за медијација. Во поканата, 
судот укажува дека странките треба да се изјаснат за тоа дали се согласни спорот 
да го решат во постапка за медијација и тоа се прибележува во записникот од 
подготвителното рочиште/главната расправа. 

1.2. Фази на медијацијата
 Асоцијацијата за поддршка на медијацијата појаснува дека медијацијата 
е постапка што се одвива во четири фази, и тоа: (I) настанување на правниот 
основ за водење медијација; (II) иницирање и почетокот на постапката; 
(III) тек на постапката; (IV) завршување на постапката со или без успешна 
спогодба. 

ФАЗА I
 
 Предуслов за да биде возможно водењето постапка за медијација 
е постоењето соодветен правен основ, кој ќе им даде на спротивставените 
страни право, а некогаш и обврска, да се обидат да го решат својот спор преку 
медијација. 

 Имено, за водењето на постапката за медијација потребно е постоење 
некоја од следниве основи: 
	 •		постоење	слободно	дадена	согласност	на	сите	засегнати	страни	за		
     водење постапка за медијација; 
	 •	 одредба	во	правен	акт	што	го	регулира	меѓусебниот	однос,	со	
која медијацијата се предвидува како начин на решавање на спорните прашања 
што би можеле да произлезат од тој однос; 
	 •	 изјава	за	согласност	дадена	на	записник	пред	суд,	дури	и	кога	
веќе за прашањето се води судски процес; 
	 •	 законот.	
 Разграничувањето на правните основи е важно затоа што од нив 
произлегуваат различни права и обврски за страните. Така, најважната разлика 
е тоа што кога водењето медијација е предвидено со закон или кога на тоа се 
обврзале страните во правен акт, кој го регулира нивниот однос, тогаш водењето 
медијација не е само право, туку и услов што мора да се исполни за да може која 
било од страните да се стекне со право да иницира судска, арбитражна или друга 
постапка. 
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ФАЗА II

 Доколку постои некоја од горенаведените основи, страните можат да 
иницираат постапка за медијација. Постапката се иницира со праќање писмена 
покана и изјава до другата страна, преку лиценциран медијатор12. 
 
 Другата страна може да прифати или да одбие да се впушти во медијација. 
Како и да е, откако ќе започне постапката на медијација, мора да заврши во рок 
од 60 дена. 
 
 Неопходно е страните да бидат запознаени со два важни ефекти 
што ги има започнувањето на самата постапка. Основниот ефект е дека по 
започнувањето, па сè до завршувањето на постапката на медијација, страните не 
можат да водат постапка пред суд, арбитража или каква било друга постапка за 
истиот спор. Дури и започнатата судска постапка се става во мирување. 

 Втор важен ефект е дека со почетокот на постапката на медијација 
настапува застој на роковите за застарување, па така страните немаат причина 
да стравуваат дека постои ризик од застарување на нивните права додека чекаат 
да се заврши постапката на медијација. 

 Во постапката на медијација, секоја страна си го застапува својот 
интерес лично, доколку е физичко лице, односно преку законскиот застапник/
овластеното лице кај правното лице како страна во спор, но може да се користи 
и правна помош од полномошник адвокат или друго лице, кое согласно чл. 
81 од ЗПП може да биде ангажирано како полномошник и во постапката на 
медијација, и ќе ги застапува интересите на страната (властодавецот) исклучиво 
во рамките на делокругот на овластувањата што му се дадени за преговорите 
што ќе се водат низ сите фази на медијацијата. Улогата на полномошникот 
адвокат, при посредувањето во постапката на медијација, е од големо значење 
особено при решавањето на стопанските спорови, со оглед дека овие спорни 
односи се предвидени и уредени, пред сè, во Законот за облигационите односи 
(во понатамошниот текст ЗОО) и во ЗПП, кои се основни законски алатки што 
многу добро и вешто им се познати на адвокатите и што ги користат во своето 
работење13.  

ФАЗА III

 Оваа фаза е главниот дел на постапката, каде што инволвираните 
страни со преговарање и со помош на лиценциран медијатор се обидуваат да 
ги надминат своите разлики во однос на спорните прашања, односно да најдат 
заемно прифатливо решение фокусирајќи се на заемните интереси. 

12 https://www.akademik.mk/mirno-reshavanje-na-sporovi-obrazets-za-barane-za-medijatsija-i-obrazets-za-polnomosh-
no-zastapuvane/
13 Роза Алексова (медијатор), Неколку корисни информации за постапката на медијација во Македонија, https://
goo.gl/UxVj5e.



11

 Пред да се впуштат во преговори, страните треба да определат број на 
медијатори и лица што ќе ја имаат таа улога. Доколку не можат да се договорат 
за тоа, можат да се обратат до Комората на медијатори, која ќе ги реши овие 
прашања за нив. Дополнително, страните имаат целосна слобода да уредат 
како ќе се води постапката. Во самиот тек на преговорите, страните ја играат 
централната улога, додека, пак, медијаторот со неговото знаење и вештините го 
олеснува процесот. Така, првото нешто што треба да го направи медијаторот е 
да ги запознае страните со целите на медијацијата, со улогата на медијаторот и 
со трошоците за медијација. Понатаму, во текот на целата постапка, со неговото 
стручно знаење придонесува за надминување на конфликтите, за подобрување 
на атмосферата и за развој на конструктивен дијалог. Во тоа својство, медијаторот 
има право и обврска да се сретнува со двете страни заедно или одделно, но 
и да изнесува предлози за решавање на спорот. Страните, исто така, можат да 
даваат свои предлози во текот на целата постапка. Важно е да се напомене дека 
предлозите, како и сите други ставови изнесени во постапката на медијација, се 
строго доверливи и не може да се употребат доколку дојде до судска или друг 
вид постапка. 

ФАЗА IV

Преговарачкиот процес од медијацијата може да има неколку завршници. 
	 •		ситуација победа - пораз. Страните го разбираат спорот како борба  
 да се победи, односно да се добие предност во однос на другата страна.  
 Ваквите преговарачи сметаат дека тие секогаш имаат право, а сите други 
 информации се ирелевантни. Пристапот се карактеризира со 
 настојување да се постигнат целите, отколку да се задржат и да се  
 подобрат односите меѓу страните; 
	 •		ситуација пораз - пораз. Страните се откажуваат од целите што 
 сакале да ги постигнат и го одложуваат решавањето на спорот со 
 тврдење дека спорот не постои; 
	 •		ситуација победа - пораз. Завршница на преговарањето, при која 
 доаѓа до поделба на интересите, секоја од страните се откажува од дел  
 од своите барања, при што делумно се задоволуваат интересите на 
 страните. Се постигнува компромис, т.е. согласност преку давање 
 отстапки; 
	 •	ситуација победа - победа. Соработката во текот на целиот  
 преговарачки процес доведува до решение што е последица на   
 спроведено истражување, идентификување на разликите помеѓу   
 страните, создавање алтернативи, т.е. избор меѓу две или повеќе
 решенија, кој ги задоволува потребите и интересите на страните   
 учеснички во спорот14.  

14 М-р Милорад Петрески, Медијацијата во Република Македонија, Скопје, февруари 2016 г.
 https://www.pravdiko.mk/wp-content/uploads/2016/02/Medijacija.pdf
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 Интересно е тоа што, во случај да не можат да се договорат за решавање 
на спорот, но се согласуваат за фактите релевантни за спорот, страните можат да 
направат спогодба само за фактите, па да не мора да се докажуваат во судска или 
друга постапка. 

 Секако, најпожелно е медијацијата да биде успешна, т.е. со целосна 
спогодба за сите отворени прашања, која страните се должни да ја потпишат. 
Успешно договорената спогодба ја изготвуваат страните, односно медијаторот, 
по нивно барање. На спогодбата, страните можат да и дадат извршна сила, т.е. 
да направат таа да биде основа по која директно може да се води постапка за 
извршување, со тоа што ќе ја солемнизираат на нотар. Слично, спогодбата што е 
постигната во средина на судски спор ќе биде основа за судско порамнување. 

 За жал, медијацијата некогаш е неуспешна. Страните може да ја прекинат 
во секое време. Тоа може да го стори и медијаторот, доколку смета дека 
понатамошното водење на постапката е неоправдано, но мора претходно да се 
консултира со странките. Дополнително, медијацијата би завршила со смрт на 
која било од страните, односно со губење на својството на правно лице или со 
престанок на својството медијатор на лицето што ја водело постапката. Во секој 
случај, медијацијата завршува со истек на 60 дена од нејзиниот почеток. 

 Доколку медијацијата заврши неуспешно, страните имаат право 
да продолжат да го решаваат својот спор во судска, арбитражна или друга 
постапка15.  Постапката на медијација завршува во рок од 60 дена од денот на 
давањето изјава за започнување на постапката, без оглед на нејзиниот исход. 

1.3 Медијацијата низ бројки 

 Согласно податоците добиени од страна на Министерството за правда, 
по донесувањето на измените на ЗПП во 2015 година, се зголемува процентот на 
постапки во кои се користи медијацијата, но според интервјуираните лица, на 
неа најчесто се гледа како можност за одолжување на спорот, а не за успешно 
спогодување на спротивставените страни. Од страна на МП беа добиени следните 
податоци. Во текот на 2016 година, од 142 заведени предмети во регистарот што 
го води ова министерство, 22 биле неуспешни, а другите завршиле со склучување 
спогодба. Додека, пак, во 2017 година, од 183 заведени предмети во регистарот, 
постигнати се 115 успешни спогодби, што е 62,8 проценти од вкупниот број 
заведени предмети. Најголемиот дел од овие предмети се стопански спорови, 
потоа се работните, а помалку предмети се однесуваат на осигурителните 
спорови. Иако, согласно Стратегијата за реформи на правосудниот сектор за 
периодот 2017-2022 година16 , постои разлика во бројот на пријавени и запишани 
предмети во регистарот за евиденција што го води Министерството за правда со 
бројот на запишани предмети во поединечните регистри на медијаторите. 

15 https://www.akademik.mk/postapkata-za-medijacija-nekolku-fazi-do-prifatlivo-reshenie/
16 Стратегија за реформа на правосудниот сектор за периодот 2017-2022 година, стр. 28
http://justice.gov.mk/Upload/Documents/2017-2022.pdf
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 Но, и без тоа, бројот на предмети што се решаваат по пат на медијација 
сè уште е тривијален, кога ќе се спореди со бројот на предмети за кои е започната 
судска постапка. Дополнително, со користењето на Судскиот портал на РМ17 и со 
анализирањето над 400 објавени пресуди, донесени во периодот од 2016/2017 
година, каде што судот предложил нивно решавање по пат на медијација, во ниту 
еден предмет страните не се согласиле спорот да го решат по пат на медијација. 

2. Арбитража 

2.1 Генерални забелешки 

 Арбитражата е механизам за донесување одлуки што се користи кога 
две или повеќе спротивставени страни не можат да постигнат договор или 
продолжение на работата кон комплементарна цел. Страните учеснички се 
согласуваат да именуваат неутрално лице или лице што ќе донесе одлука откако 
ќе ги сослуша ставовите на двете страни. Арбитражата е тело од недржавен 
карактер и е составен од тие лица за чиј избор се договориле страните и на кои 
овие страни им го довериле донесувањето мериторна одлука во спорот што 
тие го имаат, а Законот, таа одлука понатаму ја изедначува со правосилна судска 
пресуда (член 33 од Законот за стопанските комори). Во Законот за стопанските 
комори (во понатамошниот текст ЗСК) е утврдено дека во рамките на комората 
може да постои постојан избран суд - арбитража како независен орган (член 32). 
Причините поради кои се смета дека е добро да се избере арбитражата, како 
механизам за алтернативно решавање спорови, се следните: а) непристрасност 
во одлучувањето, б) стручност, в) одлучување на спорот во еден степен, г) брзина 
на постапката, д) кратки рокови, ѓ) доверливост на постапката и е) правосилност 
и извршност на арбитражната одлука. 

17 www.vsrm.mk
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 Согласно еден научен труд, предностите на арбитражното решавање на 
споровите се претставени на следниот начин18:  

•	 Искуство, професионалност и стручност на арбитрите - арбитражата 
им обезбедува можност на странките од листата на арбитри да ги изберат 
арбитрите, кои се компетентни и кои поседуваат специфични и стручни 
знаења од правната област што е предмет на спорот и во која имаат доверба 
дека во спорот ќе одлучува совесно, непристрасно, законито и праведно; 

•	 Ефикасност во решавањето на споровите - решавање на споровите во 
најкраток можен рок, со оглед на поголема автономија на странките во 
поглед на можноста со својата волја да влијаат врз текот на постапката; 

•	 Брза, посовремена и поедноставна процедура - се избегнуваат сите 
непотребни формалности, со што се поттикнува побрзото и поефикасно 
водење на постапките и одлучувањето; 

•	 Доверливост и тајност на сите информации добиени во текот на 
постапката - арбитражата нема обврска да и дава известувања на јавноста 
за постапките што се водат пред неа, ниту за лицата помеѓу кои се водат 
постапките. Начелото на тајност на постапките им овозможува полна 
дискреција на странките и зачувување на угледот во деликатните деловни 
односи, како и полесно спогодбено решавање на настанатите спорови; 

•	 Арбитражната одлука е кончена и извршна, без можност за поднесување 
жалба - одлуката целосно ја заменува пресудата на редовниот суд и се 
извршува во согласност со законот со кој е уредена извршната постапка; 

•	 Судските трошоци (такси и тарифи) се значително помали - трошоците за 
постапката пред арбитража се значително пониски од оние што би ги имале 
странките ако спорот го решаваат пред надлежен редовен суд. 

 Според постари автори, при дефинирањето на терминот арбитража 
особено се инсистира на терминот „приватен суд“, кој се однесува на природата 
на арбитражниот суд. Но, сепак, тој термин може да се употребува условно, 
бидејќи тој суд произведува правни ефекти што имаат исти последици како што 
има редовниот суд. 

Конститутивни елементи на установата арбитража се:

а) арбитражата е избран суд;
б) споровите што се изнесуваат пред арбитражата се решаваат врз основа
на меѓународното право;
в) арбитражната пресуда е задолжителна за страните во спорот.19 

18 М-р Јулијана Трајановска, Арбитража и арбитражно решавање на споровите, Скопје, февруари 2016 г. https://
www.pravdiko.mk/wp-content/uploads/2016/02/arbitraza.pdf
19 Ибид, стр. 1.
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 Организацијата на Постојниот избран суд - Арбитража при Стопанската 
комора на Македонија, надлежноста и составот на арбитражните судови и 
правилата на постапката пред Арбитражните судови во споровите со и без 
меѓународен елемент се уредуваат со Правилник на Постојниот избран суд - 
Арбитража при Стопанската комора на Македонија (во понатамошниот текст 
Правилник).20  

 Во правилникот е утврдено дека арбитражата е независна во својата 
работа, а нејзини органи се претседателството, претседателот и секретарот 
на арбитражата. Во органот на арбитражата се и арбитражните судови, кои 
постапуваат во споровите пред арбитражата или во врска со нив (член 4 од 
Правилникот). Арбитражата има две листи на арбитри, од кои едните се арбитри 
за спорови со меѓународен елемент, а другите се арбитри за спорови без 
меѓународен елемент. Овие листи ги утврдува Управниот одбор на Стопанската 
комора, на предлог на Претседателството на арбитражата. 

2.2. Постапка 

 Согласно Правилникот, арбитражата може да ја спроведува постапката 
на начин што го смета за најсоодветен, под услов со странките да се постапува 
рамноправно и во сите стадиуми на постапката на секоја страна да и биде дадена 
можност да ги изнесе своите факти, правни наоди, барања и гледишта, што е, 
всушност, и предност на оваа постапка (член 41 од Правилникот). Понатаму, 
согласно истиот член, сите поднесоци, исправи или други информации, кои 
едната странка ќе ги предаде до арбитражниот суд, ќе се достават до другата 
странка, а дополнително, на секоја од странките и се доставува секој извештај 
од вештак и доказна исправа врз кои арбитражниот суд би можел да ја заснова 
својата одлука. 

 За започнувањето на арбитражната постапка, доколку странките не 
се договориле поинаку, се поднесува тужба до арбитражата, која мора да 
содржи определени задолжителни податоци и документи. Ако странките не се 
договориле поинаку, во текот на арбитражната постапка, секоја странка може 
да ја измени или да ја дополни својата тужба или одговорот на тужбата, освен во 
случај кога Арбитражниот суд смета дека не е целисходно да се дозволат такви 
промени, со оглед на одолжувањето што би го предизвикало нивното задоцнето 
преземање, или на штетата што би можела да ја претрпи другата странка, или со 
оглед на други околности (член 44 од Правилникот). Ако во текот на постапката, 
странките се порамнат за спорот или го решат со спогодба, Арбитражниот суд 
ќе ја запре постапката, и ако тоа го побараат двете странки, Арбитражниот суд 
донесува арбитражна одлука врз основа на порамнувањето, односно спогодбата. 

20 Правилник на Постојниот избран суд - Арбитража при Стопанската комора на Македонија http://www.mchamber.mk//
upload/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BD%D0%B0%20
%D0%90%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B0%20-%20%D0%BF%D1%80%D0
%B5%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%20%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%20
%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%202011.pdf
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 Она што е поважно за оваа анализа е делот од Правилникот што ја уредува 
постапката за посредување за спогодбено решавање на спорови, која може да ја 
спроведе арбитражата и е надвор од вообичаената постапка по поднесувањето 
тужба пред Арбитражниот суд. Согласно членот 67 од Правилникот, на барање 
на една од странките, во рамките на надлежностите од арбитражата може да 
се спроведе постапка на спогодбено решавање на спорот. За постапката за 
спогодбено решавање на спорот не е неопходно постоење исправа за спогодба 
за арбитража. Барањето се поднесува до секретарот на арбитражата, кој од 
спротивната страна ќе побара, во рок од 30 дена од доставувањето, да се изјасни 
по тоа барање. Ако спротивната страна е против постапката за спогодување, или 
ако не се изјасни во одредениот рок, се смета дека постапката за спогодување 
не успеала. Истовремено, ако спротивната страна се согласи со предлогот 
за спроведување постапка за спогодување, претседателот на арбитражата 
за посредник одредува еден арбитер или некое друго лице. Посредникот ги 
испитува наводите и предлозите на странките, а, по потреба, собира одредени 
известувања и ги сослушува странките. Истиот посредник потоа изготвува 
писмен предлог за спогодба и го доставува до странките. 

 Доколку странките склучат спогодба, нејзината содржина се внесува 
во записник што го потпишуваат странките и лицето што посредувало, и тој има 
сила на правосилна судска одлука. Доколку, сепак, постапката за спогодување 
не успеала, изјавите на странките дадени во постапката за спогодување немаат 
значење во подоцнежните арбитражни постапки. 

 Од спроведените интервјуа дојдовме до податок дека годишно се 
спроведуваат, во просек, околу 10 арбитражни постапки, а тоа е бројка што е 
премала во споредба со бројот на спорови пред редовните судови. 

Помирување (conciliation)

 Помирувањето претставува уште еден од видовите на АРС што се 
употребуваат во разни спорови со цел решавање определено правно прашање, 
без притоа да се искористат надлежностите на редовните судови. Иако слични 
со медијацијата, сепак постојат определени специфичности што овие два 
механизми на АРС ги разликуваат еден од друг. 

 Помирувањето е процес што вклучува градење позитивна врска помеѓу 
страните на спорот. Помирувањето е метод што претежно се користи во земјите 
со континентално право, па во овие земји повеќе е прифатен и користен концепт 
отколку медијација. Во нашата држава тоа е различно, бидејќи медијацијата, како 
концепт и механизам за АРС, е најискористена. 
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 „Помирувач“ е непристрасен човек што им помага на страните со тоа што 
ги води нивните преговори и ги насочува кон задоволителен договор. За разлика 
од арбитражата, помирувањето е помалку спротивставена постапка; таа се 
обидува да идентификува право што е прекршено и бара да се најде оптимално 
решение. 

 Помирувањето се обидува да ги индивидуализира оптималното решение 
и директните страни кон задоволителен заеднички договор. Иако ова звучи 
слично на механизмот за медијацијата, постојат значајни разлики помеѓу двата 
начини на решавање спорови. Во помирувањето, помирувачот игра релативно 
директна улога во вистинското решавање на спорот, па дури и ги советува 
страните за одредени решенија со давање предлози за решавање. Во овој вид 
механизам, помирувачот вообичаено се смета за авторитет, кој е одговорен за 
откривањето на најдоброто решение за партиите, и тој, а не страните, честопати 
ги развива и ги предлага условите за порамнување. Во оваа смисла, улогата на 
помирувачот е различна од улогата на медијаторот. Медијаторот во секое време 
ги одржува својата неутралност и својата непристрасност. Медијаторот не се 
фокусира само на традиционалните поими за грешка и не презема единствена 
одговорност за генерирање решенија. Наместо тоа, медијаторот работи заедно 
со страните како партнер, за да им помогне во изнаоѓањето на најдоброто 
решение за понатамошните интереси. Приоритет на медијаторот е олеснување 
на сопствените дискусии и претставување на сопствените интереси на страните, 
но и нивно насочување кон соодветното решение - добро заедничко решение 
што е фер, трајно и функционално. Страните играат активна улога во медијацијата, 
идентификуваат интереси, предлагаат можни решенија и донесуваат одлуки во 
врска со предлози од други партии. 

 Исто така, улогата на адвокатите е различна во медијацијата. Адвокатите 
се поактивни во медијацијата во генерирање и во развивање иновативни 
решенија за решавање. Во помирувањето, тие, генерално, нудат совети и упатства 
за клиентите за предлози од посредници. 

 Овие концепти понекогаш се користат како синоними, но тие навистина 
значително се разликуваат во нивните постапки. Во медијацијата, медијаторот го 
контролира процесот преку различни и специфични фази: воведување, заедничка 
седница, пратеничка група и договор, додека, пак, страните го контролираат 
исходот. Спротивно на тоа, во помирувањето, помирувачот не може да следи 
структуриран процес, наместо да го спроведува процесот на помирување како 
традиционално преговарање, што може да има различни форми во зависност од 
случајот. 
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 Помирувањето се користи речиси превентивно, веднаш штом се појават 
спорови или недоразбирања: помирувачот турка за да спречи значителен 
конфликт од развојот. Медијацијата е поблиску до арбитражата во однос на тоа 
дека „интервенира“ во суштински спор што веќе се појавил, што е многу тешко 
да се реши без „професионална“ помош. Страните и приоѓаат на медијацијата 
како на алтернативен метод за решавање на нивниот спор, поради фактот што 
и двете страни признаваат дека конфликтот пораснал потенцијално доволно за 
сериозен судски спор. Сепак, медијацијата може да се користи во секое време по 
појавата на спорот, вклучувајќи ги и раните фази.21  

 Помирувањето нема класична примена во македонскиот правен систем, 
како што е тоа случај со медијацијата и со арбитражата. Помирувањето примена 
има како дел од мирното решавање работни спорови, чие објаснување следува 
во продолжение на текстот.22 

ВТОР ДЕЛ: Посебни правни прашања/односи/спорови за чие 
решавање се користат механизмите на АРС и нивна практична примена 

1. Мирно решавање работни спорови

 Во РМ постои посебен закон со кој се уредуваат начинот и постапката на 
мирно решавање на колективните и одделни индивидуални работни спорови, 
Законот за мирно решавање на работните спорови, иако индивидуалните 
работни спорови можат да се решаваат и согласно ЗМ. Принципите и начелата 
врз кои се темели мирното решавање на работните спорови се следните: 
доброволност, независност, неутралност, непристрасност, еднаквост, брзина, 
ефикасност, правичност, доверливост и без присуство на јавноста.23 Постапката 
за мирно решавање работни спорови, која е доброволна, им помага на страните 
во спорот на полесен, побрз и финансиски поисплатлив начин да дојдат до 
компромис, односно до решение за одреден проблем. Има повеќе начини за 
мирно решавање на работните спорови, и тоа: 

 ПОМИРУВАЊЕ е постапка за мирно решавање колективен работен 
спор, во која преку учество на трето неутрално лице (помирувач), двете 
спротивставени страни преговараат сè до постигнување заемно прифатлива 
спогодба. Под колективни работни спорови се подразбираат недоразбирањата 
меѓу синдикатите и работодавачите при склучување, измени и дополнувања 
на колективните договори, остарување права на синдикално организирање и 
штрајк. 

21 Alessandra Sgubini, Mara Prieditis & Andrea Marighetto - Arbitration, Mediation and Conciliation: differences and similari-
ties from an International and Italian business perspective, August 2004 https://www.mediate.com/articles/sgubinia2.cfm
22Регистар на помирувачи и арбитри http://www.mtsp.gov.mk/registri.nspx?fbclid=IwAR0tvET8yarLCPM1uW07YqXPW
LQkaJbNu9L9GtcCakZ12DcoQntfSyH-f_w
23 http://www.mtsp.gov.mk/mirno-reshavanje-na-rabotni-sporovi-baner.nspx



19

 За помирувач, согласно ЗМРРС, се смета лицето што им дава помош на 
странките во колективниот спор, со цел да склучат спогодба за решавање на 
спорот. ВАЖНО! За колективни работни спорови во дејности од општ интерес, 
во кои прекинот со работа би можел да им нанесе големи штети или да им ги 
загрози животот и здравјето на луѓето, законски е предвидено двете страни 
задолжително да пристапат кон мирно решавање на спорот што мора да заврши 
за максимум десет дена.

 АРБИТРАЖА е постапката за мирно решавање индивидуални спорови 
поврзани со прекин на договорот за работа или неисплата на плата, кои според 
анализите се најчестиот вид работни спорови во земјава. Постапката ја води 
трето неутрално лице (арбитер), кое врз основа на фактите и аргументите на 
двете страни во спорот донесува обврзувачко решение. За арбитер, согласно 
ЗМРРС, се смета лицето што одлучува за предметот на индивидуалниот спор. 
ВАЖНО! Како што веќе беше наведено и погоре, другите видови индивидуални 
работни спорови може да се решат и преку медијација, за што е предвидена 
постапката според Законот за медијација, за чие спроведување е воспоставен 
посебен механизам со кој управува Министерството за правда. 

 Помирувачот и арбитерот, согласно ЗММРС, се должни да постапуваат 
совесно и според своето најдобро знаење, со цел решавање на спорот меѓу 
страните во спорот. Тие се должни да го известуваат МТСП за покренувањето, 
текот и завршувањето на постапката за мирно решавање на работниот спор. 

 Министерството за труд и социјална политика е тоа што е одговорно за 
целокупната стручно-административна поддршка и управување со механизмот 
на мирно решавање на работните спорови. МТСП води регистар, издава и одзема 
лиценци за помирувачи и арбитри, врши нивна обука и стручно усовршување 
и води евиденција на постапките за мирно решавање на работните спорови. 
Дополнително е тоа што МТСП ги покрива сите оправдани трошоци на оваа 
постапка. 24 

 Тешко може да се најдат податоци за бројот на предмети што биле 
успешни или неуспешни со користењето на овој механизам, што кажува за 
тоа колку тој воопшто се препознава и се промовира. Дополнително, преку 
спроведените интервјуа се дојде до податок дека ниту на барање за слободен 
пристап до информации од јавен карактер не се споделени бројот на предмети 
и ефикасноста на механизмот како таков. За споредба, од почетокот на 2015 
година досега, само пред Основниот суд Скопје 2 - Скопје се започнати над 7.000 
работни спорови, а тоа е показател за застапеноста на ова правно прашање како 
предмет во судска постапка. 

24 http://www.mtsp.gov.mk/mirno-reshavanje-na-rabotni-sporovi-baner-ns_article-mirno-reshavanje-na-rabotnite-sporovi.nspx
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2. Заштита на правата на потрошувачите

Согласно Законот за заштита на потрошувачите, доколку дојде до спор помеѓу 
потрошувачите и трговците на стоки и даватели на услуги, здруженијата на 
потрошувачи се тие што можат да посредуваат сè со цел спорот да се реши без 
судска завршница. Согласно Законот, потрошувач е секое физичко лице што 
купува производи или користи услуги за непосредна сопствена потрошувачка 
во деловни простории на трговецот, надвор од деловните простории, како и со 
договори на далечина за цели што не спаѓаат во рамките на неговата трговска, 
стопанска, занаетчиска или професионална дејност (член 4 став 1 алинеја 1 од 
ЗП). Додека, пак, трговец е секое физичко или правно лице, кое, независно од 
тоа дали е во приватна или во јавна сопственост, дејствува во рамките на својата 
трговска, стопанска, занаетчиска или професионална дејност, вклучувајќи го и 
секое друго лице што дејствува од негово име или за негова сметка (член 4 став 
1 алинеја 2 од ЗП). 

По спроведеното интервју со Организацијата на потрошувачи на Македонија, се 
дојде до податок дека поголемиот дел од потрошувачките предмети што дошле 
пред Организацијата, завршуваат со некој вид помирување помеѓу странката и 
трговецот/трговското друштво со кое тие имале спор. Од околу 2.500 советувања 
годишно, постојат над 60 проценти успешност кај потрошувачките предмети 
откако тие биле консултирани од страна на ОПМ. Иако Организацијата не е 
овластено лице за застапување на страните во потрошувачки спорови, сепак таа 
успева да им помогне на странките и да ги упати во можните начини на решавање 
одредени спорни прашања, без притоа да ги упатува веднаш пред суд. 

 Потрошувачките спорови што произлегуваат од Законот за заштита 
на потрошувачите при договори за потрошувачки кредити, се настојува да се 
решат преку користење некои од механизмите за АРС. Согласно член 33 од овој 
Закон, насловен како вонсудско решавање спорови, се вели дека кредиторите 
и потрошувачите ќе настојуваат настанатите спорови да ги решаваат со 
усогласување, порамнување, медијација или на друг мирен начин. 

3. Постапка за посредување пред Агенцијата за електронски 
комуникации 

 Постапка за посредување, како еден начин на АРС, односно вонсудско 
решавање на спорот, се води и пред Агенцијата за електронски комуникации, 
и тоа помеѓу крајни корисници и правни лица со оператори, како и во спорови 
помеѓу самите оператори. Членовите 53 и 54 од Законот за електронските 
комуникации (во понатамошниот текст ЗЕК) ја уредуваат оваа постапка и, 
согласно нив, Агенцијата започнува постапка за решавање на спорот на барање 
на една од страните во спорот. Во постапката за решавање спорови, Агенцијата 
ги применува одредбите на Законот за општата управна постапка. 
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 Агенцијата е должна јавно да ги објави одлуките во врска со споровите, 
но треба да ја има предвид заштитата на личните податоци и, се разбира, постои 
забрана за објавување деловни тајни на странките. На страните во спорот, 
Агенцијата им предлага постапка на посредување со цел тие меѓусебно да се 
договорат за склучување спогодба. Страните мора да се согласат дека сакаат 
да се спроведе постапка на посредување. Доколку се согласни, Агенцијата 
има улога на посредник и ја води целата постапка, применувајќи ги начелата 
на непристрасност, еднаквост и правичност, и притоа водејќи сметка за 
почитувањето на целите и регулаторните начела утврдени со овој Закон. 

 При спроведувањето на постапката на посредување, сите страни што се 
учесници во постапката се должни да го почитуваат начелото на доверливост. 

 Согласно податоците што ни беа пратени од страна на Агенцијата за 
електронски комуникации, во периодот од 2015 до 2017 година поднесени се 
8 барања за посредување во спорови помеѓу оператори, од кои 2 се успешно 
завршени со склучување спогодба, а другите се неуспешни. Исто така, во 
периодот од 2015 до 2017 година, поднесени се 3.753 барања за посредување 
од крајни корисници, од кои 1.047 се успешно завршени. Иако беше поставено 
прашање во однос на тоа колку од споровите се помеѓу физички и/или правни 
лица со оператори, Агенцијата одговори дека согласно ЗЕК, член 3, точка 33, 
„Претплатник е физичко или правно лице што за користење јавни комуникациски 
услуги склучува договор со оператор што ги обезбедува тие услуги“. Согласно 
тоа, Агенцијата за електронски комуникации не прави разлика помеѓу правни и 
физички лица. 

4. Заштита на правата на пациентите

 Механизмите за АРС се присутни и во областа на здравството, и тоа во 
Законот за заштита на правата на пациентите (во понатамошниот текст ЗЗПП). 
Согласно овој Закон, здравствената установа е должна да се грижи за заштитата 
на правата на пациентите, но истовремено е должна да им дава правни совети 
и правна помош во однос на остварувањето и заштитата на нивните права 
(член 44 од ЗЗПП). За таа цел, Министерството за здравство во здравствените 
установи каде што се сместуваат пациенти назначува советник за заштита 
на правата на пациентите од редот на вработените во тоа министерство, со 
должност, меѓу другото, да посредува во мирното решавање на прашањата меѓу 
пациентот и здравствениот работник што произлегуваат од усна поплака (член 
45 од ЗЗПП). Дури и здравствените установи во кои не се сместуваат пациенти се 
должни да посредуваат во мирното решавање на прашањата меѓу пациентот и 
здравствениот работник што произлегуваат од усна поплака (член 46 од ЗЗПП). 
За овие постапки нема објавени информации, а до нивниот бројот и до нивната 
успешноста/ефикасноста не успеавме да дојдеме ниту со праќање барање за 
слободен пристап до информации од јавен карактер. 
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 ОПМ постапува и по поплаки во однос на Законот за заштита на правата 
на пациентите. Годишно имаат околу 50 советувања во однос на оваа тема, 
но она што тука се јавува како проблем се надлежностите и префрлањето на 
одговорноста помеѓу здравствениот, пазарниот и санитарниот инспекторат. 
Најголемиот дел од поплаките во врска со ЗЗПП се однесуваат на нефункционални 
тестови и неквалитетни стоматолошки услуги. 

5. Медијација за деца во судир со законот уредена со Законот за 
правда за децата

 Иако постојат посебни научни и стручни трудови околу медијацијата во 
кривичната постапката, во оваа анализа ќе се задржиме само за медијацијата 
уредена со Законот за правда за децата (во понатамошниот текст ЗПД). Ова е 
специфична област во која постои медијација, но сепак беше одлучено таа да 
се земе предвид поради фактот што децата, вклучително оние што се во ризик и 
во судир со законот, се особено ранлива категорија лица на кои им е потребно 
посебно внимание при решавањето на постапките/споровите во кои се нашле 
тие деца. 

 Како што нагласивме, постапката за медијација во системот на правда за 
деца е определена со ЗПД и со ЗМ. Впрочем, за кривични дела за кои е предвидена 
казна затвор до пет години и каде што дете е кривично одговорно, може да се 
спроведе постапка на медијација. За да не се упати детето во судска постапка, 
нешто што би било трауматично и со посериозни последици, наследниот суд 
треба да им даде предност на воспитните, алтернативните мерки, како и на 
можноста да ги упати страните да го решат прашањето по пат на медијација. При 
изборот на мерката или упатувањето на медијација, судот ќе ги земе предвид 
возраста на детето, степенот на неговата душевна развиеност, неговите психички 
својства, наклоности, побудите поради кои го сторил дејството, дотогашното 
воспитување, средината и околностите во кои живеело, тежината на стореното 
дејство, дали спрема него порано била изречена воспитна мерка или казна 
затвор за деца и сите други околности.25  

 Во суштина, постапката на посредување и медијација во системот за 
правда за децата може да се спроведе, пред сè, пред Центарот за социјални 
работи, а тоа како предлог може да го даде јавниот обвинител, за на крај и самиот 
суд да ги упати странките постапката да ја завршат по пат на медијација. 

25 М-р Гордана Атанасова, Медијација за деца во судир со законот уредена со Закон за правда за децата, објавено на 
29/01/2018 г.
https://www.pravdiko.mk/medijatsija-za-detsa-vo-sudir-so-zakonot-uredena-so-zakon-za-pravda-za-detsata/



23

Посредување согласно ЗПД
 Прво, во однос на посредувањето од страна на Центарот за социјални 
работи, треба да се забележи дека согласно членот 30 од ЗПД, доколку со 
дејството, кое со закон е предвидено како кривично дело или прекршок, 
детето во ризик прибавило имотна корист или предизвикало штета на друг, 
центарот посредува меѓу детето во ризик и неговите родители или родителот, 
односно старатели или старателот и оштетениот, со цел заемно помирување и 
ветување дека нема да се повтори делото и за враќање на имотната корист или 
за надоместување на предизвиканата штета. Постапката на посредување може 
да трае најдолго 30 дена по донесувањето на одлуката за поведување постапка 
за посредување. За согласноста се составува спогодба што има значење на 
вонсудско порамнување. Ако посредувањето е безуспешно, оштетениот може во 
рок од 30 дена, откако е констатиран неуспехот на посредувањето, да поднесе 
предлог за поведување постапка за конфискација на имотот и имотната корист 
од лицето врз кое е пренесен имотот или имотната корист или имотноправното 
барање за надоместување на штетата. Важно е да се напомене дека постапката за 
посредување и порамнување е исклучена ако кривичното дело како последица 
имало смрт на некое лице. 

Медијација согласно ЗПД
 Кога една од страните е дете, кое презело дејство што со закон е 
предвидено како кривично дело и за кое е предвидена казна затвор до пет 
години, надлежниот јавен обвинител, по претходно информирање и писмена 
согласност на детето и неговиот законски застапник, бранителот и оштетениот 
може да ги упати страните на постапка за медијација. Во случај кога е поведена 
судска постапка, надлежниот суд за деца може, од причини на целесообразност, 
до завршувањето на главниот претрес со решение, постапката да ја прекине и да 
ги упати страните на постапка на медијација, а по претходна писмена согласност 
на детето и неговиот законски застапник, бранителот и оштетениот. Доколку 
страните што се упатени на медијација го прифатат предлогот, тогаш должни се 
својата писмена согласност, во рок од три дена од денот кога им е предложено 
поведување постапка на медијација, да ја достават до јавниот обвинител или 
до судот за деца. Доколку во определениот рок страните не достават писмена 
согласност, се смета дека предлогот за медијација не е прифатен. Упатување на 
медијација е исклучено за дејства што со закон се предвидени како кривични 
дела против половиот морал и половата слобода и родово засновани облици на 
насилство врз женски лица, а согласно ратификуваните меѓународни договори 
(член 79 од ЗПД). 
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 Постапката на медијација започнува кога страните спогодбено ќе 
определат медијатор, од Именикот на медијатори што треба да го води 
надлежниот суд за деца, а доколку страните не можат да се спогодат, тогаш 
јавниот обвинител, односно судот за деца се должни да определат медијатор. 
Термините за започнување и водење на постапката за медијација заеднички ги 
определуваат медијаторот со страните во постапката. Присуството на страните 
во постапката на медијација е задолжително, а медијаторот со страните може да 
комуницира заедно или одвоено. Пред почетокот на постапката на медијација, 
медијаторот е должен да ги запознае страните со начелата, правилата и 
трошоците на постапката. Во спроведувањето на постапката на медијација, 
медијаторот ќе ги почитува начелата на медијација, земајќи ги предвид сите 
околности на предметот, интересите на страните и потребата за брзо и трајно 
решавање на спорот. Информациите што медијаторот ги прима од која било 
страна во постапката може да и ги открие на другата страна, освен оние за кои 
страната ќе определи дека се доверливи.

 Страните и медијаторот, доколку не се договориле поинаку, можат во кое 
било време во текот на постапката да изнесуваат свои предлози за спогодбата со 
која ќе го решат спорот. Постапката на медијација може да трае најмногу 45 дена 
од денот на доставувањето писмена согласност до надлежниот орган, но доколку 
постапката не заврши во дадениот рок, тогаш предметот се враќа кај јавниот 
обвинител, односно судската постапка продолжува таму каде што е прекината. 
Постапката на медијација може да заврши со склучување писмена спогодба 
помеѓу страните, а која може да се однесува на постигнување согласност за 
надоместок на материјална штета и морална сатисфакција. Медијаторот ќе ја 
запре постапката за медијација доколку смета дека постигнатата спогодба е 
незаконска или неподобна за извршување. Но, постапката на медијација може да 
заврши и без да се постигне писмена спогодба, со писмена изјава на медијаторот, 
по извршени консултации со страните дека не се оправдани натамошни обиди 
за медијација на страните. Страните може во кое било време да се откажат од 
постапката без притоа да ги наведат причините за тоа. 

 Трошоците за медијаторот паѓаат на товар на Буџетот на Република 
Македонија според Тарифник за награда и надоместок на трошоци на 
медијаторите, по утврдување на трошоците од јавниот обвинител, односно судот, 
кој ги упатил страните на постапка на медијација. 

 Предностите при примена на медијацијата во кривични спорови 
настанати при сторени кривични дела од страна на деца во судир со законот 
пред судската постапка се во насока на решавање на конфликтите на 
економичен, ефикасен и брз начин, при што се доаѓа до креативно решение што 
е најсоодветно и применливо. Во постапката на медијација учествува и детето 
заедно со неговиот законски застапник (и бранител) и самиот учествува во 
пронаоѓање и прифаќање на решението. Тоа е едно од загарантираните права на 
детето согласно ЗМ и Конвенцијата за правата на детето на Обединетите нации.26  

26 Ибид.
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 Од податоците добиени од спроведените интервјуа, 3 до 4 пати месечно 
во Центрите за социјална работа се случува спроведување посредување, а 
честопати страните се упатуваат и на медијација, која завршува успешно, со цел 
заштита на децата од влегување во долга комплицирана судска постапка.

ТРЕТ ДЕЛ: Заклучоци и препораки

1. Заклучоци 

Немање традиција за решавање на споровите со користење на некој од 
механизмите за АРС 

 Генералниот заклучок од спроведеното истражување, односно од 
анализираните податоци и мислења од интервјуираните лица, е дека сè уште 
нема соодветна и доволна примена на механизмите за АРС. Делумна причина 
за тоа е непознавањето на овие механизми и немањето свест за придобивките/
вредностите што тие ги содржат. 

 Од друга страна, не постои постојана стручна дебата околу АРС и нивната 
примена. Со едноставно пребарување на некој од интернет-пребарувачите, 
доколку внесете медијација или арбитража како клучни зборови за пребарување, 
ќе излезат вести од кои една до две се од тековната година, а другите се однесуваат 
на нешто што е напишано пред 3, 4, па и повеќе години. Тоа ни докажува дека не 
се работи на промовирањето на овие механизми во медиумите, а уште помалку 
се предмет на некоја поголема стручна и научна дебата. 

 Дури и во стопанските спорови, каде што има обврска за задолжителен 
обид за медијација од спроведените интервјуа, можеше да се заклучи дека тие се 
користат за одолжување на спорот, а не како можен начин за негово решавање. 
Во постапките каде што судот предлага дека страните може да го решат спорот по 
пат на медијација, тоа само го искажуваат како факт, но никаде не е забележано 
дали странките се поучени за тоа што значи медијација, кои се предностите од неа 
и дека спогодбата што би се склучила има исто правно дејство како и пресудата. 
Перцепцијата на луѓето е дека, освен доколку нема донесено судска пресуда, не 
постојат други начини за решавање на конкретниот правен спор. 

Механизмите за АРС имаат повеќе предности отколку недостатоци 

 Постапувањето со користење на механизмите на АРС значи помалку 
потрошено време, помалку потрошени финансиски средства, постигнување 
подобар квалитет на правда, флексибилност, неутралност, доверливост, 
едностепеност на постапката, но и слобода на странките самостојно да ги 
дизајнираат правилата на постапката. 
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Механизмите за АРС не се промовираат во насока на обезбедување пристап 
до правда за ранливи категории лица 
 
 Кога се говори за унапредување на механизмите за АРС и промовирање 
за нивна зголемена употреба од страна на спротивставените страни околу 
одредено правно прашање, речиси никој не ги поврзува со начелото на 
пристап до правда. При спроведување на интервјуата, прв заклучок е дека во 
Македонија сè уште не постојат услови за соодветна примена на механизмите 
на АРС. Кај луѓето сè уште не постои доволно развиена свест за други начини на 
решавање спорови освен судскиот начин. Факт е дека сè уште никој не ги гледа 
овие спорови како можност за олеснување на пристапот до правда, особено не 
за ранливите категории граѓани. Впрочем, не ни постои разграничување при 
користењето на механизмите на АРС помеѓу луѓето што се или не се припадници 
на ранлива категорија лица, ниту, пак, се собираат податоци што би упатувале на 
тоа која од групата ранливи категории лица има најголема потреба од користење 
механизам за АРС. 

 Клучната причина за вклучување на граѓанските организации во ова 
истражување, кои работат со ранливи категории граѓани, како што се лица 
корисници на дроги, сексуални работнички, припадници на заедницата на 
ЛГБТИ, Роми итн., беше токму прашањето за пристап до правда на овие лица 
и како тие се справуваат со правните проблеми што ги имаат. Овие категории 
лица, пред сè, се обраќаат до овие организации поради довербата и помошта 
што им ја обезбедуваат од секаков аспект, вклучително психолошка поддршка и 
параправна помош, бесплатна правна помош и правна помош. Од организациите 
истакнаа дека не ги користат механизмите на АРС при обезбедувањето на трите 
вида правна помош на нивните корисници. Дел од нив истакнаа дека воопшто 
не се ни сетиле дека може да ги искористат овие механизми. Тие најчесто го 
користат стратешкото застапување. 

2. Препораки 

Унапредување и промовирање на механизмите за АРС 

 На механизмите за АРС треба да се гледа како на можност за обезбедување 
еквилибриум во правото. Преку нивното користење постои поголема шанса да се 
обезбеди пристап до правда за сите, вклучително и за ранливите категории лица 
што најчесто имаат отежнат пристап до правда, пред сè, поради финансиската 
немоќ за водење долги и комплицирани судски постапки.

 Она што треба да се направи во однос на зголемувањето на примената 
на механизмите за АРС е нивна промоција помеѓу граѓаните, но и поттикнување 
на дебата од страна на академската фела, која има своја улога во унапредувањето 
на оваа област од правото.
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  Публикувањето разни документи во насока на промовирање на 
алтернативните начини за решавање на споровите може значително да 
придонесе за подигнување на свеста за оваа област од правото. Притоа, важно 
е да се користат предностите и вредностите (почитување на достоинството на 
личноста, праведноста, реципроцитетот, индивидуалното учество, доверливоста 
и контролата итн.), кои со себе ги носат овие механизми, и тие да бидат водилка 
во нивната промоција помеѓу стручната и пошироката јавност. 

 Дополнително, важно е поголемо вклучување на адвокатурата како 
професија, која заедно со судиите во постапките што можат да се решат по пат 
на медијација, а особено кога се работи за сиромашни и ранливи категории 
лица, ќе ги подучат за тоа што значи медијација/помирување/арбитража или 
судско порамнување и ќе им посочат дека и тоа се начини на кои може да се 
реши конкретен правен спор со помалку финансиски средства и многу побрзо 
од самата судска постапка.

Процена на правните проблеми со кои се соочуваат ранливите категории 
лица, а кои може да се решат со искористување на некој од механизмите за 
АРС 
 Ранливите категории лица најчесто не знаат и не се свесни за постоењето 
на механизмите за АРС. Од друга страна, важно е да се нагласи дека механизмите 
за АРС се, секако, подобро решение за лицата што живеат во крајна сиромаштија 
или, пак, што се припадници на некоја друга ранлива категорија лица. Потребно 
е соодветно и правилно обмислување на постапките во кои на овие лица би им 
помогнале и би им обезбедиле подобар пристап до правда, а би се користеле 
механизмите за АРС. Потребна е процена на потребите на секоја од ранливите 
категории лица и притоа утврдување на најчестите прашања со кои тие се 
соочуваат и имаат проблем. На пример, лицата што живеат на маргините и се 
на работ на сиромаштија најчесто имаат проблеми со правни прашања од 
социјалните услуги, потрошувачки спорови и спорови поврзани со користењето 
услуги, како што се вода, струја, телекомуникации и комуналии, но често се 
жртви на насилство или, пак, имаат проблем со уредување на имотноправните 
односи. Откако ќе се направи процена, многу полесно ќе може да се одредат 
потребните промени во правниот систем и следните чекори кон обезбедување 
полесен пристап до правда. 

Вклучување задолжителни обиди за медијација/помирување во повеќе 
области 
Следствено на препораката број 2, по направената процена ќе може да се лобира 
за промена на националното законодавство во правните области во кои ќе може 
да се вклучи задолжителен обид за медијација или помирување, пред сè, со цел 
овозможување полесен и побезболен пристап до правда за ранливите категории 
лица. 
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АНЕКС број 1 - Користена литература

Alessandra Sgubini, Mara Prieditis & Andrea Marighetto - Arbitration, Mediation and Con-
ciliation: differences and similarities from an International and Italian business perspective
Mohammad Saidul Islam, Efficiency and Effectiveness of Alternative Dispute Resolution 
Schemes Towards the Promotion of Access to Justice in Bangladesh
Закон за електронските комуникации - Службен весник на РМ бр. 39/14 објавен на 
25.2.2014 година со измени и дополнувања во 188/14, 44/15, 193/15, 11/18 и 21/18.
Закон за заштита на потрошувачите - Службен весник на Република Македонија бр. 
38/04 објавен на 17.6.2004 година со измени и дополнувања во 77/07, 103/08, 24/11, 
164/13, 97/15, 152/15 и 140/18.
Закон за заштита на правата на пациентите - Службен весник на РМ број 82/2008 
објавен на 8.7.2008 година со измени и дополнувања во 12/2009, 53/11 и 150/15 
Закон за медијација - Службен весник на РМ бр. 188/13 објавен на 31.12.2013 година 
со измени и дополнувања во 148/15, 192/15 и 55/16.
Закон за мирно решавање работни спорови - Службен весник на РМ бр. 87/07 објавен 
на 12.7.2007 година со измени и дополнувања во 27/14, 102/14 и 30/16.
Закон за облигационите односи - Службен весник на РМ бр. 18/01 објавен на 5.3.2001 
со измени и дополнувања во 04/02, 05/03, 84/08, 81/09, 161/09 и 123/13.
Закон за општата управна постапка - Службен весник на РМ бр. 124/2015 објавен на 
23.7.2015 година. 
Закон за парничната постапка - Службен весник на РМ бр. 79/05 објавен на 21.9.2005 
година со измени и дополнувања во 110/08, 83/09, 116/10 и 124/15.
Закон за правда за децата - Службен весник на РМ број 148/2013 објавен на 29.10.2013 
година.
Закон за стопанските комори - Службен весник на РМ број 17/2011 објавен на 
11.2.2011 година.
Институт за европска политика - Скопје, Решете го спорот - Да, со медијација, Проект 
МАТРА „Поддршка на спроведувањето на медијацијата во Македонија“.
Јана Коруновска-Србјанко, Неда Коруновска, Тања Малеска, Правните потреби и 
патот до правдата во Република Македонија.
М-р Јулијана Трајановска, Арбитража и арбитражно решавање на споровите. 
М-р Милорад Петрески, Медијацијата во Република Македонија.
М-р Гордана Атанасова, Медијација за деца во судир со законот уредена со Закон за 
правда за децата.
Правилник на Постојниот избран суд - Арбитража при Стопанската комора на 
Македонија бр. 07-1177/8 од 20.4.2011 година со Одлука за измена и дополнување со 
бр. 3479/8 од 15.12.2011 година.
Проф. д-р Кирил Чавда, проф. д-р Кимо Чавдар - Закон за парнична постапка со 
коментари, судска практика, примери од практична примена и предметен регистар, 
Скопје 2016 година.
Роза Алексова (медијатор), Неколку корисни информации за постапката на медијација 
во Македонија.
Стратегија за реформа на правосудниот сектор за периодот 2017-2022 година.
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Корисни линкови 

Министерство за труд и социјална политика
http://www.mtsp.gov.mk/mirno-reshavanje-na-rabotni-sporovi-baner-ns_article-mirno-
reshavanje-na-rabotnite-sporovi.nspx
http://www.mtsp.gov.mk/mirno-reshavanje-na-rabotni-sporovi-baner.nspx
http://www.mtsp.gov.mk/registri.nspx?fbclid=IwAR0tvET8yarLCPM1uW07YqXPWLQkaJb
Nu9L9GtcCakZ12DcoQntfSyH-f_w
Министерство за правда
http://www.pravda.gov.mk/Upload/Documents/imenik0507.pdf
http://justice.gov.mk/Upload/Documents/2017-2022.pdf 
Врховен суд на Република Македонија 
www.vsrm.mk 
Академик.мк 
https://www.akademik.mk/mirno-reshavanje-na-sporovi-obrazets-za-barane-za-medijat-
sija-i-obrazets-za-polnomoshno-zastapuvane/ 
https://www.akademik.mk/postapkata-za-medijacija-nekolku-fazi-do-prifatlivo-reshenie/
Правдико.мк 
https://www.pravdiko.mk/medijatsija-za-detsa-vo-sudir-so-zakonot-uredena-so-zakon-
za-pravda-za-detsata/ 
https://www.pravdiko.mk/raboti-koi-treba-da-gi-znaete-za-medijatsijata/ 



АНЕКС Број 2 - Барања за слободен пристап до информации од јавен карактер

До: Агенција за електронски комуникации на РМ
             

Б А Р А Њ Е
за пристап до информации од јавен карактер

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен 
карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр. 13/1.2.2006 г.), од имателот ја 
бараме следната информација од јавен карактер: 

Доставете ни ги во електронска верзија (pdf, doc, скен или функционален линк) следниве 
информации: 
1. Во колку постапки Агенцијата за електронски комуникации има посредувано во 
спорови помеѓу оператори согласно Законот за електронските комуникации во периодот 
од 2015 до 2017 година и колку од нив се успешни? 
2. Во колку постапки Агенцијата за електронски комуникации има посредувано во спорови 
помеѓу оператори и правни лица согласно Законот за електронските комуникации во 
периодот од 2015 до 2017 година и колку од нив се успешни? 
3. Во колку постапки Агенцијата за електронски комуникации има посредувано во спорови 
помеѓу крајни корисници и оператори согласно Законот за електронските комуникации 
во периодот од 2015 до 2017 година и колку од нив се успешни? 

(опис на информацијата што се бара)

Форма во која се бара информацијата: 
а) увид
б) препис
в) фотокопија
г) електронски запис
д) друго ________________________________________________________
                                        (се наведува бараната форма, со заокружување)
Начин на доставување на информацијата:
а) по пошта
б) телефон
в) факс
г) е-пошта
д) друго ________________________________________________________
                                        (се наведува бараниот начин, со заокружување)

Барател на информацијата: Македонско здружение на млади правници, ул. „Донбас“ 
бр. 14-1/6, 1000, Скопје. Тел: 02/3220-870. Е-пошта: contact@myla.org.mk 

Застапник/полномошник на барателот на информацијата: Зоран Дранговски
(Правна поука: Барателот не е должен да ги наведе и да ги образложи причините за 
барањето, но треба да наведе дека станува збор за барање за слободен пристап до 
информација од јавен карактер.)

Во: Скопје 
Датум: 20 јуни 2018 г.                                                                      ____________________________
                                                                                                                                      (с.р. потпис)



До: Министерство за здравство на РМ    
             

Б А Р А Њ Е
за пристап до информации од јавен карактер

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен 
карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр. 13/1.2.2006 г.), од имателот ја 
бараме следната информација од јавен карактер: 

Доставете ни ги во електронска верзија (pdf, doc, скен или функционален линк) следниве 
информации: 
1. Во колку постапки за мирно решавање прашања помеѓу пациентот и здравствениот 
работник (согласно член 45 од Законот за заштита на правата на пациентите) имаат постапувано 
советниците за заштита на правата на пациентите во периодот од 2015 до 2017 година? 
2. Во колкав процент од постапките за мирно решавање прашања помеѓу пациентот и 
здравствениот работник (согласно член 45 од Законот за заштита на правата на пациентите) во 
периодот од 2015 до 2017 година тие завршиле позитивно, односно со помирување? 
3. Во колку постапки за мирно решавање прашања помеѓу пациентот и здравствениот 
работник (согласно член 46 од Законот за заштита на правата на пациентите) имаат постапувано 
здравствените установи во кои не се сместуваат пациенти во периодот од 2015 до 2017 година? 
4. Во колкав процент од постапките за мирно решавање прашања помеѓу пациентот и 
здравствениот работник (согласно член 46 од Законот за заштита на правата на пациентите) во 
периодот од 2015 до 2017 година тие завршиле позитивно, односно со помирување? 

(опис на информацијата што се бара)

Форма во која се бара информацијата:
а) увид
б) препис
в) фотокопија
г) електронски запис
д) друго ________________________________________________________
                                  (се наведува бараната форма, со заокружување)
Начин на доставување на информацијата:
а) по пошта
б) телефон
в) факс
г) е-пошта
д) друго ________________________________________________________
                                  (се наведува бараниот начин, со заокружување)

Барател на информацијата: Македонско здружение на млади правници, ул. „Донбас“ 
бр. 14-1/6, 1000, Скопје. Тел: 02/3220-870. Е-пошта: contact@myla.org.mk              
                   
Застапник/полномошник на барателот на информацијата: Зоран Дранговски
(Правна поука: Барателот не е должен да ги наведе и да ги образложи причините за 
барањето, но треба да наведе дека станува збор за барање за слободен пристап до 
информација од јавен карактер.)

Во: Скопје 
Датум: 20 јуни 2018 г.                                                                      ____________________________
                                                                                                                                     (с.р. потпис)



АНЕКС број 3 - Почетни прашања за спроведените интервјуа
 
1. Искуството во алтернативно решавање спорови (медијација, арбитража, 
помирување)?

2. Бројот на предмети во кои сте учествувале како медијатор/арбитер/помирувач?

3. Видот на спорот/прашањето што биле предмет на тие спорови?

4. Пред кои институции/органи сте имале предмет/спор во кој биле вклучени 
некои од механизмите за алтернативно решавање спорови? Во колку од 
постапките помирувањето било позитивно, а во колку негативно?

5. Лично мислење за овие механизми и колку се тие успешни/ефективни/
корисни?

6. Ставови и предлози преку кои би се подобрила примената на овие механизми 
во склоп на националното законодавство? 

7. Дали сте работеле со ранливи категории граѓани?

8. Доколку сте работеле, дали сте ги поучиле да изберат некој од механизмите за 
алтернативно решавање спорови?






