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ИНТЕГРАЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ВО ЕВРОПСКАТА УНИЈА

Утврдување уставни импликации и 
опции поврзани со политичките критериуми

Анализата за уставните импликации на евроинтеграцијата на Република Македонија 
е исклучително значајна за напредокот на тој процес. Од една страна, таа е мошне 
инспиративна резимирачка студија што со сите потребни научни аргументи ги 
образложува потребата и начините на вградување транзиторни решенија во Уставот 
на Република Македонија заради приклучок на нашиот уставен и правен систем 
кон правото на ЕУ. Од друга страна, таа имплицитно упатува и на неопходноста од 
навремено зафаќање со подготовки за комплексна уставна реформа. Би препорачал 
натамошната анализа да ги опфати потребните измени што се однесуваат на 
пошироките сегменти на нашиот уставен систем: од човековите права до функциите 
на државата и на судството.

Академик Владо Камбовски
Претседател на Македонската академија на науките и уметностите

Студијата „Интеграција на Република Македонија во Европската унија – утврдување 
уставни импликации и опции поврзани со политичките критериуми“ ги синтетизира 
предизвиците со кои се соочиле националните устави при членството во Унијата. 
Со примена на компаративна анализа делото ги испитува спроведените уставни 
измени во државите-членки на ЕУ со кои, меѓу другото, се овозможи непречена 
примена на правото на ЕУ во националниот правен систем и се дефинира рангот на 
правото на ЕУ во правната хиерархија на земјата. Врз основа на таквите релевантни 
искуства се утврдуваат опции и се даваат препораки кои Република Македонија 
може да ги примени на патот на нејзиното интегрирање во Унијата. Утврдените 
уставни предизвици и понудените решенија претставуваат одлична основа врз 
која Македонија треба да го унапредува својот Устав. Компаративната перспектива 
дополнително ги потврдува сознанијата до кои е дојдено, како и препораките кои 
се понудени. Станува збор за извонреден труд кој е од суштинско значење за 
евроинтегративниот процес на Република Македонија и е од особена релевантност 
за теоретичарите и за тие што се вклучени во процесот во практика.

Министерство за правда на Република Македонија
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ПРЕДГОВОР

Студијата под наслов „Интеграција на Република Македонија во Европската 
унија – утврдување уставни импликации и опции поврзани со политичките 
критериуми“ е прилог кон актуализација на оваа тема и поттикнување 
нејзино натамошно продлабочено научно опсервирање, а во насока на 
создавање цврста догматско-јуридичка основа за донесување рационални 
политички одлуки.

Нашата правна мисла премалку и забавено се занимава со теоретска 
подготовка на приспособувањето на уставниот и на правниот систем на 
Република Македонија кон правниот систем на ЕУ. Уставните импликации 
на пристапувањето на РМ кон ЕУ се најмалку прашање на легислативно-
техничка интервенција, која би можела да се изведе на крајот од процесот 
на преговарање, како формален чин со кој ќе бидат тргнати последните 
уставни пречки или ќе биде создадена уставна основа за инкорпорирање 
во домашниот уставен и правен систем на правото, институциите и 
функциите на ЕУ, односно нивно ставање во функција на ЕУ. Напротив, тие 
се клучна тема која стои на самиот почеток на процесот на хармонизација 
на националниот уставен и правен систем затоа што задираат во 
суштествените политички критериуми за интеграција и се поврзани со 
определен избор на опции во однос на исполнувањето на тие критериуми. 
Во таа смисла, нивното разгледување претходи и го следи целиот процес 
на хармонизација на националниот правен систем со правото на ЕУ, како и 
исполнувањето на политичките, економските и другите критериуми што се 
предуслов за негово успешно завршување. 

Анализата со право го апострофира клучното прашање дали и какви уставни 
промени треба да се подготват и кои опции треба да се изберат од можните: 
внесување одделни поглавја во Уставот, конкретни уставни амандмани 
или целосна уставна ревизија; измени пред или по зачленувањето во ЕУ; 
и фокусираност на уставната реформа на петте области – уставните основи 
за пристапувањето, односот меѓу националното право и правото на ЕУ, 
националниот суверенитет, правата на граѓаните на ЕУ и институционална 
рамнотежа меѓу законодавната и извршната власт за прашања поврзани 
со ЕУ. Прашањата што се издвоени како приоритетни во оваа анализа се 
одлично претставени и обработени, со минуциозна анализа на странските 
искуства и на постојните решенија во Уставот на Република Македонија и 
можностите за нивно изменување. 

Комплексноста на преносот на суверенитетот е минуциозно објаснета. Ова 
особено се однесува на разграничувањето меѓу нужните решенија што ги 
содржат механизмите на пристапување кон ЕУ, преносот на суверенитетот и 
потврдувањето на договорите за проширување на надлежностите затоа што 
сето тоа се однесува на државниот суверенитет и го ограничува него. Во тој 
контекст е и суштественото прашање за уставните граници на трансферот 
и за положбата и улогата на Уставниот суд во нивното почитување. Тоа 
е исклучително важно – до каде може да оди преносот на суверенитетот 
– дали тој може (ад абсурдум) да оди до потполно исчезнување на 
суверенитетот на државата, што значи прифаќање на некој иден концепт 
на ЕУ како унитарна држава. Дали преносот на суверенитетот може да ги 
загрози независноста и самостојноста на државата и човековите слободи 
и права?

Комплексноста на преносот на суверенитетот произлегува од концептот 
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на ЕУ како заедница не само на држави, туку, во прв ред, и на нивните 
граѓани. Негова средишна точка е суверенитетот на граѓанинот. Како тој 
суверенитет да биде изразен и на европско рамниште (државјанство на 
ЕУ, политички права, избори и претставување, непосредна демократија, 
итн.). И како, особено при национално-етничката девијација во нашиот 
Устав која е изразена како очигледно потиснување на концептот на 
суверенитетот на граѓанинот со „суверенитетот“ на заедниците и врз таа 
основа конзервираниот етноцентричен концепт на државата, е можно да 
се воведе во македонското општество европскиот политички и правен 
систем заснован врз суверенитетот на граѓанинот. Ако овие прашања не се 
отворат и не се расправаат уште отсега, ќе се отворат по пристапувањето 
на Република Македонија во ЕУ, по повод можните внатрешни конфликти 
меѓу законите и другите прописи и Уставот, или меѓу сите нив заедно и 
Договорот за ЕУ (вклучувајќи ја и Повелбата за основните права на ЕУ). 

Не помалку е значајно прашањето на примарноста и директното дејство 
не само на примарното, туку и на дел од секундарното право на ЕУ во 
домашниот правен систем, што е елаборирано со потребното внимание 
во оваа студија. Нејзините автори со право инсистираат, при крајно 
конфузна ситуација во толкувањето на уставните одредби за дејството 
на ратификуваните меѓународни договори од страна на Уставниот суд, 
недоумието да биде разрешено со внесување јасна норма во Уставот, со 
која ќе се гарантира примената на правото на ЕУ. На тој начин треба да 
биде подвлечена суштествената разлика меѓу, условно речено, примената 
на обичните меѓународни договори и, од друга страна, договорот за 
пристапување кон ЕУ, со кој се врши пренос на суверенитетот и во делот на 
законодавните надлежности, така што правните прописи што ги усвојува 
ЕУ се истовремено и домашни прописи (закони) кои имаат приоритет над 
другите национални прописи.  

Конечно, наспроти можниот рестриктивен пристап, во идните расправи 
за измени на основните одредби и на делот од Уставот на Република 
Македонија што ги содржи одредбите за човековите слободи и права, а 
по повод пристапувањето во ЕУ, неопходно е во Уставот на Република 
Македонија да се интерполира концепт за човековото достоинство, слободи 
и права, различен од постојниот кој, по инерција на минатото, ги третира 
како октроирана и од државата ограничена категорија. 

Евроинтеграцијата на Република Македонија нужно претпоставува 
сеопфатни измени во содржината на Уставот кои не задираат само во 
суверенитетот на државата, туку и во нејзината организација, како и 
во суштината на нејзините функции. Исто така, приклучувањето кон 
единственото европско подрачје на слобода, безбедност и правда 
подразбира реформа на системот на судска заштита на човековите слободи 
и права, со која домашните судови се трансформираат во судови и на ЕУ и 
се обезбедува остварување супрематија на Европскиот суд на правдата во 
одделни подрачја на примена на правото на ЕУ. 

Академик Владо Камбовски,

претседател на Македонската академија на науките и уметностите
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ИЗВАДОК
Со цел да се исполнат барањата  кои произлегуваат од интегрирањето во 
правниот систем на Унијата, речиси  сите држави-членки на Европската унија 
(ЕУ) го измениле својот Устав – или по повод ревидирање на договорите, или 
при нивното пристапување кон ЕУ. Преку анализирање на импликациите на 
интеграцијата во Унијата врз националните уставни и правни системи, овој 
труд се стреми да дефинира предизвици за македонскиот Устав, опции за 
приспособување со нив и соодветни решенија во нашиот контекст. Целта е 
навремено утврдување и дебатирање на уставните измени и приспособувања 
за пристапување во ЕУ, како и обезбедување соодветна подготвеност 
на релевантните национални институции да ги прифатат обврските кои 
претстојат од примената на правото на ЕУ. Притоа се применува метод на 
компаративна анализа на искуствата на државите членки, која се задржува 
на оние импликации кои произлегуваат од политичките критериуми. 
Последново од причина што истите се приоритетни и за институциите на 
Унијата, а несомнено ќе предизвикаат и најголема потреба за уставни 
измени и прилагодувања. Еден од извлечените заклучоци е дека техниката 
на комбинирање на посебна глава во Уставот посветeнa на ЕУ, од една 
страна, со конкретни амандмани на одделни членови во Уставот, од друга 
страна, е најприфатлив и најсоодветен модел за измени на Уставот на 
Република Македонија. Притоа, потребно е да се нагласи дека посебнaтa 
глава во Уставот што ќе биде посветена исклучително на Унијата би 
требало да ги содржи суштинските прашања поврзани со членството на 
земјата во Европската унија. Со неа треба да се утврдат уставната основа 
за пристапување во Унијата, трансферот на суверенитетот, примарноста и 
директниот ефект на правото на ЕУ, правата на граѓаните на Унијата како 
и да се утврди институционалниот однос меѓу извршната и законодавната 
власт за прашањата поврзани со Европската унија.
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ВОВЕД
Сериозните политички пречки за пристапување на Република Македонија 
во обединетото семејство на Унијата може да создадат амбиент во кој ќе 
се запостави дебатата за вистинските реформи кои нè очекуваат на патот 
кон членството. Во јавноста, кај државните органи и кај политичките елити 
главниот акцент при дискусијата за комплексните реформи поврзани 
со интеграцијата во ЕУ се става на приспособувањето на законската 
рамка на земјата со таа на Унијата, како и на градењето на сопствените 
административни капацитети. Сосема е занемарен фактот дека 
подготовката за пристапување во Европската унија (ЕУ) и самото членство 
покренуваат многубројни и разновидни уставни предизвици, како резултат 
на спецификите на правниот систем на ЕУ. Со цел да се исполнат барањата 
кои произлегуваат од нивното интегрирање во правниот систем на Унијата, 
речиси сите држави-членки на ЕУ го измениле својот Устав, или по повод 
ревидирање на договорите, или при нивното пристапување кон Унијата. 
Дел од потребните уставни приспособувања произлегуваат од одредени 
барања кои ги наметнува правото на ЕУ, а други уставни импликации се 
резултат на општото влијание на членството во ЕУ врз домашниот уставен 
и правен систем. Во секој случај, тие задираат во основите на државата 
редефинирајќи ги суверенитетот и изворите на правото, приспособувајќи 
го односот на силите меѓу извршната и законодавната власт и изменувајќи 
ги нивните надлежности во меѓународните односи.

Преку анализирање на импликациите на интеграцијата во Унијата врз 
националните уставни и правни системи, овој труд се стреми да дефинира 
предизвици за македонскиот Устав, опции за приспособување со нив и 
соодветни решенија во нашиот контекст. Целта е навремено утврдување 
и дебатирање на уставните измени и приспособувања за пристапување 
во ЕУ, како и обезбедување соодветна подготвеност на релевантните 
национални институции да ги прифатат обврските кои претстојат од 
примената на правото на ЕУ. Навремената, аргументирана и континуирана 
интеракција на оваа тема меѓу граѓанското општество, вклучувајќи ги 
и академската заедница, Собранието, Владата и судството, е услов за 
изградба на консензус што ќе придонесе за брз и успешен процес на 
пристапни преговори – штом за тоа се создадат политички услови – како 
и за воспоставување солидни уставни основи за нашето функционирање 
во Унијата. Последново подразбира и дека на релевантните национални 
институции треба да им се остави доволен временски период за да ги 
применат уставните реформи и соодветно да се приспособат на обврските 
што произлегуваат од пристапувањето во Унијата. 

Трудот применува метод на компаративна анализа, а притоа се задржува на 
импликациите што произлегуваат од политичките критериуми, од причина 
што тие се приоритетни и за институциите на Унијата, а несомнено ќе 
предизвикаат и најголема потреба за уставни измени и приспособувања. 
При проучување и споредба на искуствата на државите-членки на ЕУ, 
опфатени се 26 земји.1 Сепак, акцентот е ставен на земјите од петтото 
проширување на Унијата – кое почна во 2004 година, а заврши во 2007 
година со пристапувањето на Романија и на Бугарија – како и на Република 
Хрватска, како последна земја која стана членка на Унијата. Уставните 
реформи кај земјите од петтиот бран проширување се најрелевантни за 
нас поради временската блискост на нивните уставни приспособувања 
поврзани со членството во ЕУ, но и поради тоа што нивните системи се 
поблиски до системот на Македонија. Уставните измени во овие земји, 
главно, беа сконцентрирани на пет области, на кои се фокусира ова дело: 

1  Две држави-членки што не се опфатени се Велика Британија, која нема класичен уставен акт, и Кипар, каде 
што примената на Уставот е обременета со реалностите на односите меѓу грчките и турските Кипарци.
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1. Уставни основи за пристапување во ЕУ 

2. Трансфер на суверенитетот

3. Примарност и директен ефект на правото на ЕУ

4. Права на граѓаните на ЕУ 

5. Постигнување институционална рамнотежа меѓу законодавната и 
извршната власт за прашања поврзани со ЕУ. 

До времето кога Македонија ќе ги заврши пристапните преговори можно 
е состојбата да биде променета, односно во правниот систем на ЕУ да се 
воведат новитети, кои ќе треба да се пресликаат соодветно и во нашиот 
Устав. Дополнително, задоволувањето и на останатите критериуми за 
членство, покрај политичките, наметнува други барања кои, исто така, 
може да повлечат потреба од уставни приспособувања. Оттука, целосниот 
список на уставните предизвици со кои Македонија ќе треба да се соочи 
пред влезот во Унијата, како и потоа, ќе бидат познати дури во финалната 
фаза на пристапните преговори.

Имајќи ја предвид комплексноста на материјата и нејзиното можно 
влијание врз највисокиот правен акт во државата, при анализата авторите 
настојуваа да консултираат и анимираат поширок дел од стручната јавност,2 
при што дел од изнесените коментари и сугестии беа вклопени во трудот, 
без притоа да се отстапи од првично зацртаната цел на истражувањето.

Книгата е структурирана во четири дела. По овој вовед, вториот дел дава 
преглед на уставните импликации од членството во Унијата, врз основа 
на случаите на различни држави-членки на Унијата, и ги опфаќа петте 
области што беа наброени. Третиот дел изложува опции за Македонија 
во секоја од разгледуваните области и предлага соодветни решенија и 
препораки во согласност со нашите услови и специфики. На крај се дадени 
заклучни гледишта, кои посочуваат на потребата од континуирана дебата 
за изградба на споделен концепт за уставни измени, како и на неопходноста 
од приспособување на институциите за прифаќање на обврските кои 
произлегуваат од уставните реформи што произлегуваат од процесот на 
пристапување во Унијата.

2  За таа цел, на 20 ноември 2013 г., се одржа стручна консултација во врска со нацрт-текстот на ова дело.
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1. ПРЕГЛЕД  НА УСТАВНИТЕ ИМПЛИКАЦИИ                 
    ПРЕДИЗВИКАНИ ОД ПРОЦЕСОТ НА                          
    ИНТЕГРАЦИЈА ВО ЕВРОПСКАТА УНИЈА

1.1. УСТАВНИ ОСНОВИ ЗА ПРИСТАПУВАЊЕ ВО ЕУ

1.1.1.  Опис на прашањето и компаративни искуства

Според модалитетите на измена на својот највисок правен акт за 
потребите на пристапувањето, земјите од петтиот бран проширување на 
ЕУ и Република Хрватска, како најнови примери на кои може да се угледа 
Македонија, може да се поделат во три групи:

 y Република Хрватска и Република Романија се примери на земји кои во 
Уставот вметнале цели поглавја посветени на ЕУ, во комбинација со 
амандмани со кои интервенирале во одделни уставни одредби. 

 y Други земји, како што се Република Словенија, Република Бугарија, 
Република Словачка, Република Летонија, Унгарија, уставните измени 
ги направиле преку уставни амандмани кои директно се посветени на 
ЕУ без да вметнат посебни поглавја за ЕУ.

 y Трети земји, како, на пример, Република Литванија, имаат донесено 
посебен уставен закон во комбинација со одделни уставни амандмани.

 

Последен пример од првата група земји е Република Хрватска, која 
извршила интервенција во Уставот со внесување посебнa глава за 
регулирање на односите со ЕУ, како и конкретни интервенции во уставните 
одредби во форма на амандмани. Подетално, односно во посебна глава 
посветена на ЕУ, хрватскиот Устав ги регулира и утврдува правната основа 
за членството на земјата во ЕУ, преносот на уставните овластувања што 
се потребни за остварување на правата и за исполнување на обврските 
преземени од членството, учеството на хрватските граѓани и институции 
во ЕУ, статусот на правото на ЕУ во националниот правен поредок, како 
и правата кои граѓаните на Хрватска ги уживаат како граѓани на Унијата. 
Притоа, правната основа за членството на Република Хрватска во Унијата е 
утврдена во членот 142 од глава VII од Уставот, каде што на детален начин е 
разработена постапката за здружување на земјата во сојуз со други држави. 
Имено, право да поведе постапка за здружување на Република Хрватска во 
сојуз со други држави имаат најмалку една третина од претставниците на 
Хрватскиот сабор, претседателот на државата и Владата.3 За здружување на 
Република Хрватска претходно одлучува Хрватскиот сабор со двотретинско 
мнозинство од гласовите на сите пратеници. Одлуката за здружување 
на Република Хрватска се потврдува на референдум со мнозинство од 
гласовите на избирачите кои гласале на референдум, при што тој мора 
да се одржи најдоцна 30 дена по денот на донесувањето на одлуката 
во Саборoт. Тие одредби се однесуваат и за постапката за истапување 
од сојузот. Од друга страна, правната основа  за пренос на уставните 
овластувања што се потребни за остварување на правата и за исполнување 
на обврските преземени од членството e утврдена во членовите 140 и 141, 
од глава VII од Уставот, конкретно во делот за меѓународните договори 
каде што стои дека меѓународните договори што се објавени и стапени во 
сила во согласност со Уставот се дел од внатрешниот правен поредок на 
Република Хрватска. Нивните одредби може да се менуваат или укинуваат 
само под услови и на начин кои се утврдени во нив или во согласност со 
општите правила на меѓународното право. Меѓународните договори со кои 
на меѓународните организации или на сојузите им се даваат надлежности 
3  Притоа, се забранува покренување постапка за здружување на Република Хрватска во сојуз со други 
држави, кое здружување би довело или би можело да доведе до обновување на југословенското државно 
заедништво, односно до балкански државен сојуз во каков било облик. 
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изведени од Уставот на Република Хрватска, Хрватскиот сабор ги потврдува 
со двотретинско мнозинство од сите пратеници. Меѓународните договори 
што не подлежат на потврда пред Саборот ги склучува претседателот на 
државата, на предлог на Владата. Притоа, точно е утврдена и постапката 
за ратификација на меѓународните договори, односно ратификацијата на 
пристапниот договор за членство на Република Хрватска во ЕУ. На крај, во 
согласност со член 152 од Уставот, уставните измени содржани во новата 
глава VIII (насловена „Европска унија“) стапуваат во сила со денот на 
пристапувањето на Република Хрватска во ЕУ. Останатите прашања што 
се тесноповрзани со ЕУ се регулирани со амандмани во конкретни уставни 
одредби. 

Сличен модалитет на уставни приспособувања поврзани со пристапувањето 
на земјата во ЕУ има применето и Република Романија. Имено, во членот 
148 од Уставот на Романија е наведено дека пристапувањето на Романија 
кон конститутивните договори на ЕУ, во смисла на трансфер на конкретна 
власт на институциите на Унијата, како и извршувањето на обврските 
утврдени во договорите, ќе се оствари на начин утврден со закон усвоен 
на заедничка седница на Домот на претставниците и на Сенатот со 
двотретинско мнозинство од вкупниот број претставници и сенатори. Како 
резултат на пристапувањето, одредбите од конститутивните договори на 
ЕУ, како и од другите задолжителни акти на Унијата, ќе имаат примат 
во однос на одредбите од националните закони, во случај кога тие се 
во судир со европските одредби, во согласност со одредбите од актот за 
пристапување. Тие одредби соодветно ќе се применат и ќе се однесуваат 
и за актите со кои се врши измена на конститутивните договори на ЕУ. 
Парламентот, претседателот на Републиката, Владата и судската власт 
гарантираат имплементација на обврските што се преземени со актот за 
пристапување, како и со ставовите на овој член.     

Заедно со посебната глава, Уставот на Романија бележи и амандмански 
измени во неколку членови кои се однесуваат на правото на граѓаните на 
Романија да избираат и бидат избрани во Европскиот парламент, потребата 
од усогласување на регионалните развојни политики со тие на Унијата, 
како и потребата со посебен органски закон да се гарантира правото 
на граѓаните на ЕУ да избираат и да бидат избрани во локалните јавни 
административни тела на Романија.   

Во втората група земји влегуваат тие што немаат утврдено посебни глави 
во националните устави кои се посветени на ЕУ, туку приспособувањето на 
уставите го вршеле исклучително преку амандмански измени.

На пример, во членот 3а во глава I од Уставот на Република Словенија 
се одредува правната основа на постапката за зачленување на земјата 
во меѓународни организации, како и преносот на извршувањето на дел 
од суверените права на земјата на меѓународните организации кои се 
засновани на почитувањето на човековите права и основните слободи, 
демократијата и принципот на владеење на правото, како и дека може 
да влезе во одбранбен сојуз со држави кои ги почитуваат тие вредности. 
Иако во Уставот на Република Словенија експлицитно не се споменува ЕУ, 
самото упатување на принципите врз кои се заснова Унијата укажува дека 
станува збор за Унијата. Во вториот став од членот 3а се вели дека пред да 
се ратификува договорот за пристапување на земјата во ЕУ со двотретинско 
мнозинство од вкупниот број пратеници, Националното собрание може 
да одржи референдум, при што референдумот се смета за успешен 
ако мнозинството од избирачите се изјаснат потврдно за прашањето. 
Националното собрание е обврзано да ја почитува референдумската 
одлука. Ако референдумот е успешен, не е потребен референдум за 
законот за ратификација на договорот. Во согласно со членот 8 од Уставот, 
ратификуваните и објавените договори се применуваат директно. 
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Сличен е примерот и со Уставот на Република Бугарија во кој се направени 
неколку интервенции во форма на уставни амандмани за да се овозможи 
пристапување на Бугарија во меѓународни организации, вклучително и во 
ЕУ, но и непречена примена на правото на ЕУ во националниот правен 
систем на земјата. Конкретно во членот 4, став 3, стои дека Република 
Бугарија учествува во градењето и во развојот на ЕУ, додека, пак, во членот 
5, став 4, е наведено дека меѓународните договори кои се ратификувани во 
согласност со постапката утврдена во Уставот, а кои се објавени и влезени 
во сила во Бугарија, се дел од националното законодавство и во случај на 
судир тие имаат првенство во однос на која било одредба од националното 
законодавство. Исто така, во согласност со членот 85, став 1, алинеја 9, 
Народното собрание на Бугарија ги ратификува сите меѓународни договори 
кои се однесуваат на властите на ЕУ, а кои произлегуваат од Уставот, 
додека во наредниот став се утврдува дека законот за ратификација на 
меѓународните договори од алинеја 9 се усвојува со две третини од сите 
членови на Собранието. 

Промената на Уставот преку донесување уставни амандмани за 
приспособување на највисокиот правен акт на земјата со правото на ЕУ со 
цел пристапување во меѓународните организации, а во тој контекст и во 
ЕУ, како и ратификација на меѓународните договори ја следи и Уставот на 
Словачка. Конкретно во членот 1, став 2, стои дека Република Словачка ги 
признава и почитува општите правила од меѓународното право, склучените 
меѓународни договори и другите преземени меѓународни обврски. Во 
членот 7 од Уставот е наведено дека Република Словачка може да влегува 
во сојузи со други држави врз основа на слободна одлука. Одлуката за 
влез во државен сојуз со други држави или за излез од сојуз се донесува 
со уставен закон, кој, во согласност со членот 93 од Уставот, мора да биде 
потврден на референдум. 

Во Уставот на Летонија, во глава 5, која е посветена на законите, во членот 
68, стои дека сите меѓународни договори што регулираат прашања кои 
можат да се одлучат преку законодавниот процес, треба да се ратификуваат 
од Сејмот. По влегувањето во сила на меѓународните договори, а со 
цел засилување на демократијата, Летонија може да делегира дел 
од надлежностите на своите државни институции на меѓународните 
организации. Сејмот може да ги ратификува меѓународните договори во 
кои дел од надлежностите на државните институции се делегирани на 
меѓународните институции на седница на која учествуваат најмалку две 
третини од вкупниот број членови на Сејмот, од кои најмалку две третини 
од присутните членови гласале за ратификацијата. Членството на Летонија 
во ЕУ се одлучува на национален референдум, предложен од страна на 
Сејмот. Клучните промени поврзани со членството на Летонија во ЕУ треба 
да бидат одлучени на национален референдум ако таков референдум е 
предложен од најмалку една половина од членовите на Сејмот.

Од третата група земји, Литванија има донесено посебен Уставен закон 
за членството на Република Литванија во ЕУ, но и конкретни уставни 
амандмани за измена на постојните уставни одредби. Така, во главата XIII 
од Уставот, која е посветена на надворешната политика и на националната 
одбрана, поточно во членот 136, е направена уставна измена во смисла на 
обезбедување учество на Литванија во меѓународни организации доколку 
тоа не е во конфликт со интересите и со независноста на државата. Во 
членот 138 се додадени две нови алинеи со кои се проширува опфатот 
на меѓународните договори кои ги ратификува литванскиот Сејм со цел 
овозможување политичка соработка на земјата со странски држави, 
склучување заемни договори за помош, договори од одбранбена 
природа поврзани со одбраната на земјата, како и учество на Литванија 
во универзални и во регионални меѓународни организации. Притоа, 
како составен дел на Уставот се смета Уставниот закон за членство на 
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Република Литванија во ЕУ,4 во кој детално се уредуваат трансферот на 
надлежностите во конкретни области од националните институции на 
институциите на ЕУ, примената на правото на Унијата во националниот 
правен систем, како и супрематијата на правото на Унијата. Со Уставниот 
закон, исто така, се утврдува надлежноста на Владата на Литванија да 
ги зема предвид предлозите за усвојување на актите од правото на ЕУ 
следејќи ја постапката што е утврдена во законите. Во согласност со тие 
предлози, Владата на Литванија може да усвои одлуки или резолуции за 
усвојување ако одредбите од членот 955 од Уставот не се применливи.

1.1.2. Предизвици за македонскиот Устав и критериуми за избор  
 на соодветно решение

Уставот на Република Македонија, во согласност со членот 129, може да 
се менува и дополнува исклучително со уставни амандмани, што значи 
дека останатите модалитети на уставни измени (на пример, донесување 
уставен закон), барем засега, се неприменливи. На тој начин се направени 
и досегашните уставни измени, при што се интервенирало на специфични 
одредби во Уставот.6 Доколку овој пристап биде применет и во контекст 
на интеграцијата на Македонија во ЕУ, тогаш Македонија ќе го следи 
примерот на повеќето земји што спаѓаат во втората група од опциите 
што се наведени во текстов. Сепак, поради овозможување повисоко ниво 
деталност при утврдување на одредбите за пристапување кон Унијата, како 
и поради важноста на самиот акт на пристапување, може да се размислува 
во насока која е слична на хрватскиот пример.  Хрватска создаде посебна 
глава во која го предвиде најголемиот дел од одредбите што се посветени 
на интеграцијата во ЕУ и истовремено интервенираше сo конкретни уставни 
амандмани кај уставните одредби чија содржина мораше да биде изменета 
поради преземањето на обврските од членството во Унијата. 

Од перспектива на Уставот на РМ, како уставна основа за пристапување 
во ЕУ може да се искористи членот 120 или членот 121 во зависност од тоа 
дали Унијата ќе ја третираме како обична меѓународна организација или, 
пак, пристапувањето ќе го сметаме како стапување во сојуз или заедница 
со други држави. Токму од изборот на членот на кој ќе се повикаме, односно 
на утврдувањето на природата на Унијата за домашна употреба, зависи и 
постапката на ратификација. Имено, доколку се оцени дека пристапувањето 
во ЕУ претставува стапување во сојуз или заедница со други држави, 
4 „Сејмот на Република Литванија спроведувајќи ја волјата на граѓаните на Република Литванија изразена 
на референдумот за членство на Литванија во ЕУ, одржан на 10-11 мај 2003 година, изразувајќи ја својата 
убеденост дека ЕУ ги почитува човековите права и фундаментални слободи, и дека членството на Литванија 
во ЕУ ќе придонесе за поефикасна безбедност на човековите права и слободи, нагласувајќи дека ЕУ ги 
почитува националниот идентитет и уставните традиции на државите-членки, барајќи да се обезбеди целосно 
учество на Литванија во европската интеграција, како и безбедност на Литванија и благосостојба на нејзините 
граѓани, со ратификација на Договорот меѓу....на 16 септември 2003 година го усвојува и прогласува овој 
Уставен закон. 
 
1.Република Литванија како држава-членка на ЕУ ќе ги споделиили пренесе надлежностите на своите државни 
институции на ЕУ во областите утврдени со основачките договори на ЕУ, а до степенот до кој ќе го направи 
тоа, заедно со другите држави-членки на ЕУ ќе ги исполнува обврските преземени од членството во областите 
утврдени со договорите, и ќе ги ужива правата од членството. 
 
2. Нормите на правото на ЕУ се составен дел од правниот систем на Република Литванија. Кога станува збор 
за основачките договори на ЕУ, нормите на правото на ЕУ се применуваат директно, но кога постои судир 
или колизија на правните норми, тие имаат супрематија над законите и другите правни акти на Република 
Литванија. 
 
3.... 
 
4. Владата ќе ги земе предвид предлозите за усвојување акти од правото на ЕУ следејќи ја постапката 
утврдена во законите. Во врска со овие предлози, Владата има право да усвои одлуки или резолуции за чие 
усвојување не се применливи одредбите од член 95 од Уставот.“
5 „Владата на Република Литванија ќе ги води работите за управување со државата на своите седници, преку 
усвојување на резолуции со мнозинско гласање од сите членови на Владата. Државниот ревизор има право 
да учествува нао седниците на Владата. Резолуциите на Владата треба да бидат потпишани од премиерот и 
ресорниот министер.“
6 До денес, Собранието на РМ има усвоено 32 амандмани на Уставот, во седум поведени постапки за измена 
на Уставот. 
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односно доколку се следи членот 120, во тој случај одлуката за стапување 
или за истапување ја донесува Собранието со двотретинско мнозинство 
гласови од вкупниот број пратеници, а одлуката е усвоена доколку на 
референдум за неа гласало мнозинството од вкупниот број избирачи. 
Доколку, пак, пристапувањето кон ЕУ го дефинираме како стапување 
во членство во меѓународнa организациja, тогаш одлуката ја донесува 
Собранието со мнозинство гласови од вкупниот број пратеници по предлог 
од претседателот на Републиката, Владата или најмалку 40 пратеници. 
За споредба, Уставот на Хрватска ја третира ЕУ како сојуз на држави и 
како уставна основа за членство и за одржување на референдумот ја зема 
одредбата за здружување во сојуз на држави. Заради избегнување дебата 
во врска со природата на Унијата, односно одредбата според која би се 
осигуриле уставноста и политичката легитимност за пристапување во ЕУ, 
како соодветно решение за справување со прашањето на пристапување во 
ЕУ може да се истакне создавањето целосно нова одредба за пристапување 
кон ЕУ, која, структурно гледано, ќе се најде во посебна глава за ЕУ. При 
таквото директно посочување на ЕУ, препорачливо е, во согласност со 
граѓанскиот концепт на Уставот, да се задржи референдумската согласност 
од членот 120 за пристапување и во Унијата. Се упатува и на намалување 
на високиот праг што е потребен за валидност на одлуката, кој, сепак, ќе 
ја отслика репрезентативната волја на граѓаните. Од сегашнoтo потребно 
мнозинство од вкупниот број избирачи, прагот може да се постави на 
мнозинството од избирачите што излегле на гласање, притоа утврдувајќи 
низок или не утврдувајќи одѕив. 

1.2. ТРАНСФЕР НА СУВЕРЕНИТЕТОТ

1.2.1.  Опис на прашањето и компаративни искуства

Ограничувањето на националниот суверенитет се поврзува со правото 
на европските институции да создаваат право во институциите од 
супранационален карактер, како и со постоењето на регулаторните власти 
што функционираат надвор од националните граници. 

Трансферот на дел од законодавната, извршната и судската власт на 
државите-членки на ЕУ врз нејзините институции е суштинска правна 
основа за егзистенцијата и за функционирањето на овој супранационален 
ентитет. Од гледиште на уставното право, трансферот на суверените права 
на државата врз ЕУ, што подразбира дека ЕУ ќе ги врши тие права наместо 
институциите на државата, наспроти нивните уставни надлежности, мора 
да се изврши врз основа на уставно овластување. Такво овластување 
денес е инкорпорирано во сите устави на државите-членки на ЕУ, па и во 
тие што влегоа во европската интеграција само врз основа на правото на 
склучување меѓународни договори (Германија, Франција и Италија).

Историјата на европската интеграција покажува повикување на различни 
облици на уставни основи за трансфер на суверените надлежности на 
државните органи почнувајќи со генералното право на склучување 
меѓународни договори или, во отсуство на одредби за трансфер, со 
донесувањето ратификациски акти со квалификувано мнозинство што е 
потребно за менување на Уставот, преку општи, но изречни формулации 
дека државата може да го пренесе вршењето на своите суверени права врз 
меѓународни организации и институции, па сè до конкретни, таканаречени 
европски одредби во уставите, во кои ЕУ е директен адресат, и тоа не 
само како меѓународна организација, туку и како заедница на држави. 
Последново разликување не е важно само од аспект на теориската 
расправа за вистинската природа на ЕУ, туку, како што ќе се покаже, може 
да има одлучувачко значење за формулирањето и за интерпретацијата 
на уставната основа и рамка за пристапување на една држава кон ЕУ и 
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формалното разграничување на тој процес од процесот на трансферирање 
на суверенитетот, од моментот на пристапувањето, па преку сукцесивниот 
трансфер на суверените надлежности во согласност со динамиката на 
продлабочувањето на интегративниот развој  на ЕУ. Во секој случај, 
уставната основа за трансфер на суверените права на државата врз ЕУ и 
уставната основа за пристапување кон ЕУ, во принцип, се совпаѓаат (да 
се трансферираат суверени права врз меѓународен или супранационален 
ентитет, а истовремено државата да не стане дел од тој ентитет е 
бесмислено), но не мора нужно да бидат сублимирани во еден единствен 
акт.

Имајќи го предвид сето тоа, прашањето на суверенитетот и неговото 
трансферирање има исклучително важна тежина во процесот на европската 
интеграција. При тоа, вредно е да се објаснат неколку практики што се 
присутни во тој процес. 

Првата практика е содржана во изразот „трансфер на властите“, како 
што е употребен во уставите на старите држави-членки (СР Германија, 
Данска, Холандија и Шведска). Тој уставен поим упатува на фактот дека 
законодавната, извршната и судската власт веќе не се ексклузивна работа 
само на националните институции, туку тие можат да се пренесуваат и да 
се остваруваат и од страна на институциите на меѓународните организации, 
односно на ЕУ. Тие организации и нивните институции имаат уставен 
легитимитет да ги извршуваат доверените власти поради фактот што тие 
се доверени преку посебна постапка. 

Иако тоа не е многу експлицитно изнесено, постои јасна одредница 
според која суштината на трансферот на власта имплицира дека одредена 
власт и натаму останува на национално ниво. Во уставите на Данска и на 
Шведска таа одредница е опишана како „чин на делегирање“ од законски 
вид, трансфер на властите од национално на наднационално ниво. Новите 
држави-членки на Унијата, на пример Летонија, Полска и Чешка, влегуваат 
во групата земји што го користат терминот „делегирање“, а не „трансфер 
на власта“. 

Втората практика зборува за внесување посебна уставна клаузула за 
„заедничко извршување на властите“ (во уставите на Луксембург, Белгија, 
Шпанија, Португалија, по уставните измени и во Франција). Во согласност 
со тој модел, власта предоминантно се одвива во рамките на државните 
институции на земјата, но таа може да биде извршувана и на друго ниво на 
владеење. Државата сè уште ја ужива/ја задржува уставната моќ (власт) 
да усвојува национални закони и мерки во многубројни области на ЕУ, 
но е согласна дека тие закони и мерки треба да бидат компатибилни со 
правото на ЕУ. Клаузулата за „заедничко извршување на властите“ може 
да биде интерпретирана и како барање супрематијата на правото на ЕУ да 
има свои граници во темелните вредности на Уставот.  Во таа насока се 
има изјаснето, на пример, Уставниот суд на Шпанија во врска со Договорот 
за воспоставување Устав на Европа и по однос на шпанската клаузула. Тој 
модел е многу привлечен за новите држави-членки на Унијата. На пример, 
него го имаат прифатено Република Словачка и Република Словенија. Во 
Унгарија, Парламентот го измени терминот „делегирање на властите“ со 
терминот „заедничко извршување на конкретните власти со останатите 
држави-членки“. Таа клаузула во Уставот на Унгарија, исто така, содржи 
ограничување дека таквото заедничко извршување е посакувано до 
неопходен степен, при што трансферот на властите на институциите на 
ЕУ и заедничкото извршување на властите се споменати во иста уставна 
одредба. 

Досегашните компаративни искуства може да се испитаат низ следниве 
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аналитички сегменти:

А. Уставна основа за трансфер на суверени права.

Б. Меѓусебниот однос на основот за трансфер и за пристапување кон ЕУ 

В. Процедурални услови за трансфер.

Г. Уставни граници на трансферот.

А. Уставна основа за трансфер на суверени права

Франција, Италија и Германија во своите први устави по Втората 
светска војна вградија одредби со кои на генерален начин се дозволува 
ограничување на суверените права и нивен трансфер на меѓународни 
организации и институции. 

Така, во преамбулата на Уставот на Франција од 1946 година е утврдено 
дека „под услов на реципроцитет, Франција се согласува на ограничувања 
на суверенитетот што се неопходни за остварување и за заштита на мирот“. 
Во членот 11 од Уставот на Италија од 1948 година е предвидено дека 
Италија „може да се согласи, под еднакви услови со други држави, на 
ограничувања на суверенитетот што се неопходни за остварување мир и 
правда меѓу народите и ќе ги поддржува меѓународните организации што 
имаат таква цел“. 

Според членот 24 од Основниот закон на Германија од 1949 година, 
„Федерацијата со закон може да пренесе суверени права на меѓународните 
институции“.

Тие уставни одредби беа доволна основа за овие земји да влезат во процесот 
на европското интегрирање со склучување на Договорот за Европската 
заедница за јаглен и челик без посебна процедура, со третман на обичен 
меѓународен договор и без менување на Уставот.7 Таа формула на генерално 
овластување за трансфер на суверенитетот на меѓународни организации 
и институции (независно дали е квалификувана со интересите на мирот 
или други барања од процедурална или материјална природа) не само што 
опстојува до ден-денес, во случајот на Италија, туку и беше вградена во 
уставите на Холандија (1953), Луксембург (1956) и на Белгија (1970), како 
и во низа земји од брановите на проширување на ЕУ (Шпанија, Грција, 
Полска, Словенија, Чешка). Сепак, во повеќето од нив, меѓународниот 
договор за трансфер на суверените права на меѓународна организација 
или институција се ратификува со значајно квалификувано мнозинство 
во парламентот,  а во случајот на ЕУ и со одлука за пристапување која 
е донесена на референдум. Според тоа, ставањето на ЕУ под капата на 
меѓународни организации успешно се користи за целите на трансферот на 
суверените права, но тоа никако не смее да се третира како дефинирање 
на ЕУ за која е јасно дека не е обична меѓународна организација.

Овластување за трансфер на суверените права изречно врз ЕУ првпат се 
појавува во Уставот на Ирска, во измените од 1972 година, кој содржи 
одредба дека Ирска може да стане членка на европските заедници 
(ЕЗЈЧ, ЕЕЗ и ЕУРОАТОМ) и дека Уставот не може на актите на нивните 
институции да им ја одземе силата на закон во Ирска. Иако не е изречно 
речено, несомнено е дека тие одредби претставуваат основа за трансфер 
на суверените права.  Уставот на Ирска сукцесивно е менуван пред 
секоја ратификација на следните договори за ЕУ за да се даде изречно 
овластување тоа да се стори (државата може да го ратификува Договорот 
од Мастрихт, Амстердам итн.), така што секој трансфер на суверените права 

7  Matthias Hartwig, “The Constitutional Amendments in the EU Member States With a View to the Ratification of the 
Maastricht Treaty and the Treaty on the Constitution of the European Union”, во: „Еволуцијата на уставниот систем 
на Република Македонија во пресрет на усвојувањето на уставниот договор на Европската унија“, Зборник на 
научна расправа од 10 декември 2007, Македонска академија на науките и уметностите, 2008, Скопје.
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со соодветниот договор има претходна посебна уставна авторизација. 

Франција и Германија оценија дека продлабочувањето на интеграцијата 
со Договорот од Мастрихт има значајни уставни импликации и одлучија 
да извршат уставни измени со кои се конкретизира учеството на двете 
држави во ЕУ преку прецизирање на основите за трансфер на суверените 
права, регулирање на односите на поделбата на власта во тој контекст и, 
во Франција, преку отстранување одредени несогласности меѓу Уставот и 
Договорот. 

И покрај задржувањето на генералната формула за трансфер во членот 
24 од Основниот закон, Германија воведува нов член 23, со наслов 
Европска унија, во кој изречно се содржи овластување за трансфер на 
суверените права на државата врз Унијата заради остварување на целите 
на интеграцијата. 

Во Франција, Уставот од 1958 година се дополнува со нова глава XIV „ЕЗ 
и ЕУ“ (по Лисабон, со нова измена, само ЕУ), во чиј член 88-1 се содржи 
изречна уставна волја „Републиката да учествува во Европската унија 
создадена од државите што слободно одбраа, со основачките договори, 
заеднички да вршат дел од нивната власт“.8

Во Австрија и во Финска, основата за пристапување кон ЕУ се обезбеди со 
посебни уставни акти, без претходно генерално овластување за трансфер 
на суверените права, додека Шведска го измени Уставот со вградување 
овластувачка норма за трансфер на суверените права врз ЕУ. Во Уставот 
на Португалија, во време на Мастрихт, исто така, се вгради одредба (член 
7, т. 6) за изречно уставно овластување за трансфер на суверените права 
врз ЕУ. Од новите држави-членки од 2004 година, Унгарија, Словачка, 
Естонија, Малта, Литванија и Летонија, било со измени на Уставот било 
со посебен уставен закон, дозволија трансфер на суверените права 
врз ЕУ, без да се впуштаат во дефинирање на нејзината природа. Пред 
пристапувањето и Република Бугарија го измени Уставот со вградување 
изречни одредби за учество во ЕУ и за трансфер на „овластувањата што 
произлегуваат од Уставот“ (член 4, став 3 и член 85, т. 9). 

Во Уставот на Романија во 2003 година, покрај другото, беше вградена нова 
глава VI „Евроатлантски интеграции“ и одредба за трансфер на суверени 
права врз ЕУ (член 148), но не и врз НАТО (член 149).9

Б. Меѓусебниот однос на основот за трансфер и за пристапување кон ЕУ

Во уставите на оригинерните држави-членки нема одредби со кои 
ратификацијата на договорите би се раздвоила од некоја посебна одлука 
за членство во ЕУ – трансферот на суверената власт и основањето на, 
тогаш, ЕЗЈЧ беше еден единствен чин, остварен на најобичен начин со 
склучување и ратификација на меѓународен договор без посебни барања.  
Во наредните фази на проширување на ЕУ, повеќето земји донесоа посебни 
одлуки за зачленување во ЕУ, и тоа на референдум. 

Во Ирска, пристапувањето кон ЕЗ во 1973 година, како и прифаќањето на 
сите наредни реформи на договорите, е уставна одлука, односно одлука за 
менување на Уставот, којашто се донесува на референдум. Спецификата 
на Ирска е во тоа што дозволата за членство и обемот на трансферот на 
суверените права се трајно врзани бидејќи секој нареден трансфер на 
овластувања мора да се направи на истиот начин како и зачленувањето – 
со менување на Уставот на референдум. Во другите земји референдумот за 
зачленување во ЕУ се појавува како различна одлука од ратификацијата 
8 Jens Woelk, “Constitutional Challenges of EU Accession for South East European Applicant Countries: A Comparative 
Approach”, Conference paper, The Association for Development Initiatives – Zenith, Skopje, 2011.
9 Anneli Albi, “Impact of European Integration on National Constitutions and Parliaments”, in: “The Impact of EU 
Accession on the Legal Orders of New EU Member States and (Pre-) Accession Countries  - Hopes and Fears”, The 
Hague,2009, Kellerman at al. (ed.)
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на договорите и од одлуката за нивна евентуална реформа во иднина, без 
оглед на тоа дали посебната (референдумска) одлука за членство според 
уставната основа е факултативна или задолжителна. 

Во Летонија, на пример, со измените на Уставот (член 68) од 2003 година 
е направена дистинкција меѓу овластувањето за трансфер на суверените 
права врз меѓународните институции со меѓународен договор, од една 
страна, и уставната обврска за зачленувањето на Летонија во ЕУ да 
одлучат граѓаните  на референдум, од друга страна. Притоа, постои и 
факултативна можност за референдумско одлучување и за идните реформи 
на договорите:

„При склучувањето меѓународни договори Летонија 
може да делегира дел од надлежностите на сво- 
ите државни институции врз меѓународни инсти- 
туции со цел зајакнување на демократијата. 
Меѓународните договори во кои дел од над- 
лежностите на државните институции се делеги- 
рани на меѓународни институции може да бидат 
ратификувани од Сејмот на седница на која присуству- 
ваат најмалку две третини од неговите членови 
и ако за ратификацијата гласале две третини од 
присутните пратеници“.

За зачленување на Летонија во Европската унија се одлучува на национален 
референдум, по предлог на Сејмот.

За суштинска измена на условите за членство на Летонија во ЕУ „се 
одлучува на национален референдум ако неговото одржување го побара 
најмалку една половина од членовите на Сејмот“.10

Слично и во Република Чешка, врз основа на членот 10а од Уставот, иако 
за ратификацијата на пристапниот договор за трансфер на уставните 
овластувања е потребна, првенствено, согласност на Парламентот, 
алтернативно е потребна и потврда на референдум ако тоа се налага со 
Уставниот закон. Врз основа на таа одредба беше донесен Уставниот закон 
за референдум за пристапување кон ЕУ. Иако некои сметаат дека тоа е 
пример за факултативен референдум11, околноста што основата за неговото 
одржување произлегува од Уставен закон, а не од обична одлука на 
Парламентот, значи дека се работи за задолжителен референдум утврден 
со акт со уставен ранг. Така и во Унгарија, каде што, покрај одредбите за 
заедничко вршење на уставните овластувања (член 2А од Уставот), постои 
изречен уставен налог за одржување референдум за членство на Унгарија 
во ЕУ (член 79).

Во други земји, напротив, како на пример во Република Словенија, 
ратификацијата на пристапниот договор со ЕУ се одвива во Парламентот, 
но по негова одлука пред ратификацијата граѓаните можеа, како што и 
се случи, да одлучат за зачленување на Словенија во ЕУ на референдум. 
Инаку, референдумското прашање гласеше: „Дали се согласувате со 
предлогот Република Словенија да стане членка на Европската унија?“ 
И тука, без оглед на факултативната уставна основа, одлуката за 
членство и ратификацијата на пристапниот договор се одвоени акти. 
Таквата флексибилна одредба овозможува, при секоја наредна реформа, 
Парламентот да оценува дали е доволна ратификација со закон или е 
пожелен, а можеби и потребен, референдум.

Посебен случај е Република Хрватска, во чијшто Устав постои јасно 

10 Види: Anita Ushacka, report on Latvia, in: “The Impact of EU Accession on the Legal Orders of New EU Member 
States and (Pre-) Accession Countries  - Hopes and Fears”, The Hague,2009, Kellerman at al. (ed.)
11 Frank Hoffmeister, “Constitutional Implications of EU Membership”: A View from the Commission”, CYELP 3 [2007] 
59-97
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разграничување меѓу основата за трансфер на суверените овластувања 
на државата врз меѓународни организации или сојузи и основата за 
донесување одлука за членство во ЕУ, од гледиште на нејзиниот третман 
како меѓународен ентитет. Имено, во членот 133 прво се утврдува дека 
меѓународните договори со кои на меѓународна организација или сојуз 
ѝ се даваат овластувања изведени од Уставот на Република Хрватска, 
Хрватскиот Сабор ги потврдува со двотретинско мнозинство гласови од 
сите пратеници. Потоа, во член 135, кој се наоѓа во оддел 2 од главата VII 
на Уставот „Здружување и раздружување“, е предвидена можност Хрватска 
да стапува во сојузи со други држави. Одлуката за тоа, како и во Република 
Македонија, се донесува од страна на Парламентот со двотретинско 
мнозинство и се потврдува на референдум. Конечно, во член 141а, кој се 
наоѓа во одделот 1. „Правна основа на членството и пренос на уставните 
овластувања“ на глава VII.А. „Европска унија“, во ставот 1 се утврдува 
дека Република Хрватска, врз основа на член 135 од Уставот, учествува во 
работата на ЕУ .... и дека врз основа на членот 133 и членот 134 конкретно 
пренесува уставни овластувања на институциите на ЕУ што се потребни за 
вршење на функциите. Оттука, јасно е дека Уставот на Хрватска ја третира 
ЕУ како сојуз на држави, а не како меѓународна организација и дека 
уставната основа за членство и за одржување на референдумот е одредбата 
за здружување во сојуз на држави, а не одредбите за пристапување 
во меѓународни организации. Во овој единствен модел (ако се исклучи 
македонскиот) не е можно да дојде до фузија на актот за трансфер на 
овластувањата и актот за членство во ЕУ, ниту референдумот се појавува 
како квалификуван облик на ратификација на меѓународен договор, како 
во претходните случаи.12

Слични одредби за стапување во сојуз со други држави со одлука на 
референдум содржи и Уставот на Словачка во членот 7 (став 1), во кој 
истовремено се предвидени и одредби за трансферот на овластувањата врз 
ЕУ со меѓународен договор, за чија ратификација не е нужен референдум 
(став 2). Интерпретацијата отиде во насока на тоа дека ЕУ не треба да 
се третира како сојуз на држави, а референдумот за членство се одржа 
како за исклучително прашање од јавен интерес според член 93, став 2 од 
Уставот.13

В. Постапка за трансфер

Повеќето држави-членки на Унијата, па и дел од земјите што ја основаа 
ЕУ со одлуки со просто мнозинство, во своите устави предвидуваат 
квалификувано мнозинство за ратификација на договорите за ЕУ, 
некои предвидуваат и референдум (алтернативно, факултативно или 
задолжително), а некои и претходна измена на Уставот. Квалификуваното 
мнозинство во парламентот се определува во различен однос: две третини 
(Германија, Полска, Летонија, Унгарија, Словенија, Бугарија, Романија, 
Хрватска итн.), три петтини (Словачка, Чешка, Грција), пет шестини, а 
ако не се постигне – референдум (Данска). Задолжително на референдум 
(Ирска), можност за референдум (Полска, Летонија, Словенија). Ирска 
истовремено спаѓа и во групата земји што мора да извршат промена на 
Уставот за да пренесат натамошни овластувања. Во таа група се става и 
Франција, која по Мастрихт, врз основа на ставот на Уставниот совет на 
Франција, трансферот на нови овластувања го врши откако ќе го промени 
Уставот. Тоа е израз на доктрината дека со меѓународниот договор не 
може да го измени Уставот, спротивно на доктрината и практиката во 
Холандија дека меѓународниот договор што не е во согласност со Уставот 
е автоматски валиден ако се ратификува со две третини од мнозинството 

12 Види повеќе: Irena Andrassy, “Constitutional Implications of EU Membership: An Overview of Constitutional 
Issues in the Negotiating Process – the Croatian Perspective”, CYELP Vol 4/09
13 Miroslav Slastan, R eport on Slovak Republic in: “The Impact of EU Accession on the Legal Orders of New EU 
Member States and (Pre-) Accession Countries  - Hopes and Fears”, The Hague,2009, Kellerman at al. (ed.)
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во Парламентот. Сепак, барањето за исто мнозинство за ратификација на 
меѓународен договор како што се бара и за измена на Уставот, генерално, 
не се смета за самостојна основа за меѓународниот договор да добие ранг 
на уставен амандман. 

Во овој контекст е важна улогата на уставните судови што вршат 
превентивна контрола на меѓународниот договор, па Уставот би се менувал 
само ако Уставниот суд оцени дека договорот и Уставот се во меѓусебна 
несогласност.

Г. Уставни граници на трансферот

Уставните судови на Германија и на Италија го поставија принципот дека 
во вршењето на власта, од страна на домашните институции или од страна 
на институциите на ЕУ, мора да се почитуваат темелните вредности и 
принципи на Уставот и дека конечната одлука за тоа дали генералниот 
режим на заштита на правата во ЕУ е еквивалентен на тој во Германија 
(Solange I и II) и во Италија ја донесува Уставниот суд. Подоцна со одлуката 
во случајот во врска со Договорот од Мастрихт, Уставниот суд го потврди 
својот став за тоа дека ЕУ може да одлучува само за прашањата што се 
пренесени со националниот акт за ратификација на договорите, како и дека 
при тој трансфер не може да се загрози идентитетот на уставниот поредок 
на Германија. Како резултат на таквиот развој, а заради ратификација 
на Договорот од Мастрихт, во Германија беше изменет членот 23, со кој, 
покрај генералната основа за трансфер на суверените права во член 
24, се елаборираше членството на Германија во ЕУ преку дефинирање 
на материјалните и на формалните услови за трансфер, како и неговите 
граници: „Заради воспоставување обединета Европа, Сојузна Република 
Германија ќе учествува во развојот на Европската унија, која е посветена 
на принципите на демократија, владеење на правото, социјалниот принцип 
и федерализмот, како и на принципот на супсидијарност и ја обезбедува 
заштитата на основните права соодветно на заштитата што е обезбедена 
со овој Основен закон. За таа цел, Федерацијата може да трансферира 
суверени права со закон, во согласност со Бундесратот. Основањето на 
Европската унија, како и амандманите на нејзините законски основи и 
соодветни прописи што ја менуваат или дополнуваат содржината на овој 
Основен закон, или ги овозможуваат таквите измени и дополнувања, 
потпаѓаат под одредбите на член 79, став 2 и 3.“  Според ставот 2 на 
член 79, таквиот закон мора да биде донесен со двотретинско мнозинство 
во Бундестагот и во Бундесратот. Ставот 3 пропишува дека се забранети 
амандмани на овој Основен закон што се однесуваат на поделба на 
Федерацијата на покраини, нивно учество во законодавниот процес или на 
принципите утврдени во членот 1 (човековото достоинство) и во членот 20 
(принцип на правна држава, принцип на демократија, федерален принцип, 
принцип на социјална држава).14

Формулациите во уставите на некои нови држави-членки, на еден или на 
друг начин, следат сличен резон. По Мастрихт, во португалскиот Устав 
јазикот е многу сличен и инсистира на почитување на темелните принципи 
на демократијата, владеење на правото и почитување на човековите 
права, како и на принципот на супсидијарност.  Во Република Словенија, 
со меѓународен договор може да се изврши „трансфер на вршењето на дел 
од своите суверени права на меѓународни организации што се засновани 
врз почитувањето на човековите права и основни слободи, демократијата 
и принципот на владеење на правото...“. Шведска, со дел X, член 5 од 
Уставот, го овластува Рикстагот да го трансферира правото на донесување 
одлуки врз европските заедници „...сè додека заедниците обезбедуваат 
заштита на правата и на слободите на начин што кореспондира со 
заштитата што е обезбедена со Инструментот на владеење (Уставот) и 
14  Matthias Hartwig, ibid, supra 1



21

ЕКЧП“. Човековите права и принципот на демократска влада се граница на 
трансферот и според Уставот на Грција (член 28). Во Унгарија, границата 
на трансферот само на некои од уставните права заради нивно заедничко 
вршење со другите земји е поставена до нивото на „неопходност заради 
вршење на правата и исполнување на обврските од договорите“. 

Чешкиот устав, во член 9 став 2, забранува измена на суштинските 
критериуми за демократска држава заснована на владеењето на правото, 
што подразбира забрана на трансфер на овластувања во таа смисла. Уставот 
на Естонија, во член 123, забранува земјата да склучува меѓународни 
договори што се во конфликт со Уставот, а членот 1 од Уставниот акт за 
членство во Унијата пропишува дека Естонија може да припаѓа на ЕУ во 
согласност со фундаменталните принципи на Уставот.

Уставите на Летонија, Полска Бугарија, Романија и на Хрватска, пак, 
не содржат посебни ограничувања на трансферот на суверените права 
врз ЕУ. Напротив, во Хрватска се нагласува посветеноста на земјата 
кон принципите на ЕУ, а Уставот на Бугарија содржи само одредба дека 
земјата ќе учествува во создавањето и во развојот на ЕУ. Еден од важните 
принципи на ЕУ, секако, е почитувањето на различноста и на идентитетот 
на државите-членки, вклучително и нивните уставни структури (член 4 од 
Договорот за Европската унија).

Се чини дека, освен случаите на апсолутно ограничување на трансферот 
на овластувањата, кои произлегуваат од уставните забрани за измена на 
одделни темелни уставни одредби, како тие во СР Германија, уставното 
нагласување на содржинските основи и граници за членство во ЕУ и за 
трансфер на надлежностите, со оглед на несомнениот квалитет на ЕУ како 
заедница заснована врз владеењето на правото и ефективното остварување 
и заштита на човековите права, има повеќе теоретски импликации врз 
релациите меѓу правото на Унијата и националното уставно право отколку 
практични ефекти. Можеби, таквите лимити имаат повидливо значење 
кога се употребени во контекст на генерални одредби за зачленување на 
земјата во меѓународни организации. 

Меѓутоа, кога се работи конкретно за ЕУ денес, хрватскиот или бугарскиот 
отворен пристап е сосема адекватен. Се разбира, отсуството на такви 
одредби за ограничување на трансферот со фундаментални принципи 
ниту имплицира дека тие не се важни ниту дека земјата дефинитивно се 
откажала од нивната заштита во рамките на уставниот поредок, дури и 
кога со нив се засегнати договорите за ЕУ или секундарното право на ЕУ. 
Повеќето држави-членки се држат до принципот дека правото на ЕУ не 
е над Уставот,  туку обратно, така што прашањето за уставните лимити 
на трансферот се сведува на прашањето за меѓусебна усогласеност на 
правото на ЕУ и Уставот на државата-членка. Тоа пластично го покажува 
примерот на Полска во чиј Устав не се наведени границите на трансферот 
на овластувањата кон ЕУ и фундаменталните принципи на Уставот, но 
Уставниот суд при оценувањето на Договорот за пристапување, оцени 
дека такви принципи постојат и дека договорот за ЕУ мора да биде во 
согласност со нив. Доколку постои меѓусебна несогласност, ќе се измени 
Уставот, ќе се преговара за измена на договорот или Полска ќе се повлече 
од членството.

1.2.2. Предизвици за македонскиот Устав и критериуми за избор  
 на соодветно решение

Уставот на Република Македонија, како и уставите на сите нови демократии 
во Европа, содржи одредби што силно го нагласуваат класичниот концепт 
на суверенитет. Во член 1, став 1 од Уставот, Република Македонија е 
дефинирана како суверена, независна, демократска и социјална држава. 
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Суверенитетот на Република Македонија произлегува од граѓаните и 
им припаѓа на граѓаните, кои го вршат преку демократски избрани 
претставници, преку референдум и преку други форми на директно, 
односно непосредно изјаснување (член 2). Суверенитетот на Републиката 
е неделив, неотуѓив и непренослив (член 1, став 2 од Уставот).

Од тие одредби лесно би можело да се заклучи дека постои потреба за 
вградување овластувачка норма за органите кои, според Уставот, се 
овластени да го склучат и ратификуваат договорот за пристапување, 
односно договорите за ЕУ, и да пренесат определени суверени права 
врз институциите на Европската унија. Меѓутоа, Уставот содржи посебни 
одредби што се однесуваат на меѓународните односи на земјата и фрлаат 
нова светлина врз прашањата. Имено, Уставот прави разлика меѓу членство 
на Република Македонија во меѓународни организации и стапување во 
сојуз или заедница со други држави предвидувајќи суштински различна 
процедура за зачленување во едниот или во другиот облик на асоцијација. 

Според членот 121 од Уставот, одлука за зачленување или истапување 
од членство во меѓународни организации се донесува од страна на 
Собранието со мнозинство гласови од вкупниот број пратеници, по предлог 
на претседателот на Републиката, Владата или најмалку 40 пратеници. Таа 
одредба беше употребена за донесување одлуки за членство на Република 
Македонија во Советот на Европа, ООН, Светската трговска организација, 
НАТО и други меѓународни организации. Притоа, се подразбира дека 
ниедна од тие организации не претставува сојуз или заедница со други 
држави и дека членството во тие организации не налага трансфер на 
суверени права, иако, нормално, бара исполнување меѓународни обврски 
во контекст на меѓународното право.

Од друга страна, членот 120 од Уставот регулира комплетно различна 
ситуација кога се работи за стапување на земјата во сојуз или заедница со 
други држави. И во тој случај претседателот на Републиката, Владата или 
најмалку 40 пратеници можат да предложат стапување или истапување од 
сојуз или заедница со други држави. Одлуката ја донесува Собранието со 
двотретинско мнозинство гласови од вкупниот број пратеници. Меѓутоа, 
одлуката, конечно, е усвоена ако за неа на референдум се изјасни 
мнозинството од вкупниот број избирачи во Републиката. Анализата на 
оваа уставна одредба води кон серија консеквенции. 

Прво, неопходно е да се дефинира за каков вид асоцијација се однесува 
уставната норма и дали ЕУ може да се подведе под нејзиното значење, 
разликувајќи ја од класична меѓународна организација, но разликувајќи 
ја и од држава. Како што ќе видиме, Република Хрватска го одржа својот 
референдум за членство во ЕУ врз основа на одредбите од Уставот за 
донесување одлука за стапување во сојуз со други држави. Во процесот на 
пристапување на Литванија, исто така, беше оценето дека членот 136 од 
Уставот не може да биде основа за членство во ЕУ затоа што ЕУ не е обична 
меѓународна организација. Уставот на Летонија, исто така, ја раздвојува 
одлуката за членство од ратификацијата на пристапниот договор со кој се 
врши трансферот на суверената власт. Според тоа, Република Македонија 
не е потполно осамена во поглед на таквата дилема.

Да почнеме со употребените термини. Се чини дека постои мал проблем 
со преводот од македонски на англиски. Терминот сојуз во смисла на 
уставното право имплицира идеја за облик на федерализам (кој вклучува 
и федерација и конфедерација). Тој термин (кој на англиски се преведува 
како union) е многу поблизок до значењето што го има кај, на пример, 
Советскиот Сојуз отколку кај ЕУ според нивната природа. Веројатно 
најпогодниот превод за изразот сојуз со држави би бил германскиот термин 
„бунд’, било како Bundesstaat или како Staatenbund (сојузна држава или 
сојуз од држави). 
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Од друга страна, терминот заедница (со други држави) е повеќе описен, 
но се чини дека, со оглед на времето на донесување на Уставот кога сè 
уште постоеше само Европската заедница, а не и Унијата, тој може да 
се однесува точно на Европската заедница, односно на Европската унија 
денес  

Натаму, уставните барања за донесување одлука за влегување во сојуз или 
заедница со други држави имплицираат дека трансферот на суверените 
овластувања, било да се работи за сојузна држава, сојуз од држави или за ЕУ, 
може да биде круцијална точка за наведеното разликување меѓу членовите 
120 и 121 од Уставот. Барањата за усвојување одлука за членство во сојуз 
или заедница со други држави се многу поригорозни отколку барањата 
за донесување Устав. Уставот се донесува со двотретинско мнозинство 
гласови од вкупниот број пратеници во Собранието, но тој не оди на 
потврда на референдум, што, пак, е случај со одлуката за стапување во 
сојуз или во заедница со други држави. Таквото барање јасно имплицира 
дека членот 120 од Уставот се однесува на идејата за федерализам од 
каква било форма што по дефиниција содржи овластување за трансфер 
на суверените права врз телата на таков вид сојуз, односно заедница на 
држави. Инаку, овие процедурални барања воопшто не би имале смисла. 
Ако членството на земјата во асоцијација со други држави нема врска со 
трансферот на власта, тогаш членот 121 од Уставот би бил доволен. 

Изнесената аргументација води кон заклучок дека Уставот содржи норма 
(член 120) која го овластува Собранието, во соработка со граѓаните 
на референдум, да трансферира суверени права врз телата на сојузот 
или заедницата со други држави во кој било обем што е неопходен за 
функционирање на таквиот сојуз, односно заедница на држави. Овој член 
на Уставот зборува за еднофазна и еднозначна одлука со која се изразува 
волјата на земјата да стане членка на ЕУ, што е различно од актот за 
ратификација на договорот за пристапување и на договорите за основање 
на ЕУ и доаѓа пред нив. Меѓутоа, ратификацијата на меѓународните 
договори е регулирана со други одредби од Уставот (член 118, 119 и член 
68), според кои меѓународните договори се ратификуваат од страна на 
Собранието со просто мнозинство и со тоа стануваат дел од внатрешниот 
правен поредок. Ако тие одредби се применуваат правилно, следува 
дека трансферот на овластувањата би бил направен на општ начин со 
поединечна одлука потврдена на референдум, додека ратификацијата на 
договорите за основање и сукцесивните договори со кои се трансферираат 
конкретни суверени права на државата би се направиле од страна на 
Собранието со просто мнозинство гласови и без потврда на референдум 
(освен ако Собранието не одлучи така, факултативно, во согласност со 
член 73 од Уставот). 

Во овој контекст ратификацијата на договорите, постојните и следствените, 
би се појавила како технички чекор во имплементацијата на генералниот 
трансфер на суверените овластувања, кој веќе е направен со наведената 
одлука. Тоа не би било проблем ако се работи за ратификација на 
пристапен договор, но не и за идните реформски договори затоа што 
одлуката на референдумот за стапување во членство, секако, ја има 
предвид постојната содржина на договорите, така што ратификацијата 
во Собранието, навистина, ќе биде само форма. Но, имајќи ги предвид 
карактерот и динамиката на правните извори на ЕУ, тоа е невозможно да се 
прифати за ратификацијата на идните договори за ЕУ бидејќи трансферот 
на овластувањата се прави при секој нареден договор во различно време 
и во различни околности.

Оттука, Уставот на Република Македонија не ги задоволува барањата за 
конзистентно и непротивречно регулирање на прашањата поврзани со 
зачленување на земјата во ЕУ и со трансферот на суверените права врз 
нејзините институции. 
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Иако зачленувањето во ЕУ, веројатно, може да се изведе преку 
референдумска одлука врз основа на член 120 од Уставот, слично како и 
во Хрватска, со која би се покрил и трансферот на суверените права во 
тој момент, постојните одредби за ратификација на меѓународни договори 
не се доволни за трансфер на уставните овластувања во секоја наредна 
пригода затоа што правото на склучување меѓународни договори само по 
себе не подразбира и право на трансфер на суверени уставни овластувања. 
Според тоа, се чини нужно во Уставот да се вгради јасна норма со која ќе 
се пропише овластување да може со меѓународен договор да се изврши 
трансфер на уставни овластувања врз ЕУ.

Понатаму, постојното решение за ратификација на меѓународните 
договори со просто мнозинство во парламентот е недоволно за да обезбеди 
легитимност на трансферот на овластувања што оригинерно се утврдени 
со Уставот, кој се донесува со двотретинско мнозинство. По тој критериум 
на легитимноста, неизбежно е меѓународните договори со кои се врши 
трансфер на уставните овластувања врз ЕУ да бидат ратификувани со 
истото мнозинство со кое се донесува Уставот.

Конечно, уставните овластувања не би можеле да се трансферираат на 
организации или заедници чии цели и акции се спротивни на втемелените 
уставни вредности. Кога се работи за ЕУ, се разбира, такво стравување 
не може да постои, со оглед на вредностите и на принципите врз кои 
е создадена и врз кои се развива. Оттука, би било претенциозно во 
нашиот Устав посебно да се истакнуваат граници на трансферот. Сепак, 
од принципиелни причини, не треба да се исклучи воспоставувањето 
превентивна контрола на уставноста на актите за ратификација на 
меѓународен договор, вклучително и на договорите за ЕУ, од страна на 
Уставниот суд.

1.3. ПРИМАРНОСТ И ДИРЕКТЕН ЕФЕКТ НА ПРАВОТО НА ЕУ

1.3.1. Опис на прашањето и компаративни искуства

Примарноста [супрематијата] и директниот ефект на правото на ЕУ, заедно 
со неговата директна и униформна применливост во државите-членки, 
се темелните принципи што ги обезбедуваат ефективноста на правниот 
поредок на Унијата и нејзиното функционирање како супранационален 
ентитет. Во правниот систем на ЕЗ/ЕУ конзистентноста на националното 
право со европското ја оцени токму Судот на правдата на ЕУ. 

Принципот на примарност, кој е поставен од Европскиот суд на правдата 
(денес: Суд на ЕУ) во „Фламинио Коста наспроти ЕНЕЛ“ (FlaminioCosta v. 
ENEL), тврди дека во случај на конфликт меѓу домашното и правото на ЕУ 
пред домашните судови ќе се примени правото на ЕУ затоа што законот 
што произлегува од договорот, како независен извор на правото, не би 
можел, поради својата посебна и оригиерна природа, да биде премавнат со 
каква и да е домашна правна одредба, без да му биде одземен карактерот 
на право на Заедницата и без да се доведе во прашање правната основа 
на постоењето на Заедницата. Подоцна, во „Симентал“ (Simental)судот 
прецизираше дека домашниот закон што е во спротивност со правото не 
ЕУ е автоматски неприменлив (должност е на судовите да не го применат 
во конкретен случај), па и дека државата не смее да донесе закон што би 
бил во спротивност со правото на ЕУ.

Принципот на директен ефект на правото на ЕУ, кој првпат е дефиниран од 
Европскиот суд на правдата во „ВанГенд ен Лос“ (VanGendenLoos), тврди 
дека договорите не се однесуваат само на државите, туку и на индивидуите, 
на кои не им наметнуваат само обврски, туку содржат и одредби што им 
даваат права на кои тие можат да се повикаат пред домашните судови, а тие 
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се должни да ги заштитат. Директен ефект може да имаат и регулативите, 
одлуките и директивите по истекот на рокот за имплементација.15

Непобитен е фактот дека европската интеграција го напаѓа хиерархиското 
сфаќање за националното право и монистичката концепција на 
суверенитетот. Додека Судот на правдата на ЕУ и натаму смета дека 
примарното право на ЕУ е највисоко право на Унијата и дека овој Суд има 
ексклузивен авторитет да ја разгледува валидноста на актите на Унијата, 
според мислењето на националните уставни судови правото на ЕУ има 
толкав степен на примат колку што е признаено во националниот устав. 
Сепак, тоа што може да се забележи како тренд во Унијата е континуираното 
либерализирање на овој тврд став и на тврдата позиција на уставните 
судови во некои земји. 

Посебно треба да се напомене процесот на либерализирање на тврдите 
ставови што се содржат во практиката на уставните судови на СР Германија, 
Франција16 и на Италија,17 кои на крај, по долго колебање, прифатија дека, 
сепак, постои ограничување на националниот суверенитет, но дека ниту 
државите-членки ниту ЕУ не се негови апсолутни носители. Примарноста  на 
правото на ЕУ18 и неговиот директен ефект ги вознемири традиционалните 
уставни одредби кои се посветени на хиерархијата на националните 
правни акти или, поконкретно, одредбата која зборува за Уставот како 
највисок правен акт. Во правниот систем на ЕЗ/ЕУ, конзистентноста на 
националното право со европското ја оценува токму Судот на правдата 
на ЕУ. Таа институционална карактеристика има значајни последици 
во процесот на европската интеграција. Имено, националните судови, 
вообичаено, се гледаат како национални органи што се трудат да го 
приспособат „европскиот мандат“ формулиран од Судот на правдата на 
ЕУ во националните органи на власта, кој им е поставен како обврска од 
националниот уставен систем. Прашањето за уставните ограничувања 
на супрематијата на националното право наспроти европското право е 
прашање што е доминантно многу години во Унијата. 

Посебно е позната релацијата во овој контекст меѓу Судот на правдата 
на ЕУ и германскиот Уставен суд во Карлсруе19, кој продуцираше правна 
расправа за ова прашања низ цела Европа. Во таа смисла е интересно 
и прашањето на моделот на демократија низ чија призма се разгледува 
односот национално-европско право, односно национален Уставен суд - 

15 Види: Paul Craig and Grainne de Burca, The nature and Effect of EC  Law: Direct Effect and Beyond in: EU LAW: 
Text,Cases and Materials, Oxford University Press, Fourth Edition, 2008
16 Француската позиција на Државниот совет е дека има само ограничување на францускиот суверенитет, а не 
негово пренесување. Ограничувањето мора да биде компатибилно со францускиот Устав и не смее да задира во 
есенцијалните услови на остварување на националниот суверенитет. Основата на таквото сфаќање се наоѓа во 
член 88-1 од Уставот на Франција,во које наведено дека Републиката има мандат да учествува во ЕУ. 
17 Уставниот суд на Италија е на стојалиште дека европското право има примат над италијанското право, но 
не во смисла на хиерархија на нормите, која директно имплицира проблем со суверенитетот, туку во смисла на 
спроведување на надлежностите. Во тој контекст, италијанскиот Уставен суд не одговори само на прашањата 
што произлегоа од судирот меѓу специфичните мерки на ЕУ и основните уставни права загарантирани за 
италијанските државјани, туку и на прашањето за поделбата на надлежностите меѓу националното право, од 
една страна, и правото на ЕУ, од друга страна.   
18 Таканаречените хоризонтални одредби за европското интегрирање на земјите по дефиниција се апстрактни 
норми. Таму каде што со одредбите се дозволува целосна супрематија на правото на ЕЗ/ЕУ над националното 
уставно право и националното право се исклучува можноста од конфликт меѓу правото на ЕУ и националното 
право. Во државите-членки што одлучиле да ја зачуваат можноста од првенство на Уставот над правото на 
ЕУ се воведени посебни уставни одредби кои се однесуваат на одделни прашања поврзани со ЕУ. Целта на 
тие посебни уставни одредби е да го усогласат националниот Устав со одредбите од европската легислатива. 
На пример, во Франција сите неусогласености меѓу Повелбата на ЕУ и Уставот водеа до носење нови уставни 
амандмани за да се овозможи нејзината ратификација. Во таа насока и полскиот Уставен суд директно го 
потсети националниот Парламент дека секој можен конфликт меѓу правото на ЕЗ/ЕУ и полскиот Устав може да 
се надмине единствено преку измени во Уставот.
19 Германскиот Уставен суд е еден од најсилните бранители на идејата дека правото на ЕУ не смее да го 
повредува националниот уставен поредок, односно да ги слабее уставните принципи, а особено основните 
права на граѓаните. Државите-членки сè уште се „господари на договорите“, така сметаа уставните судии на 
Германија до решавањето на случајот Solange I и Maastrichtcase. По овие случаи, ситуацијата се промени во 
корист на начелото на соработка при спроведувањето контрола над применливоста на правото на ЕУ во СР 
Германија. Со тек на време и оваа контрола стана порестриктивна и условена. Уставниот суд на Германија доби 
еден вид гаранции во делот на заштитата на основните слободи и права, но, сепак, она што остана да виси е 
прашањето за стандардот во заштитата и поделбата на надлежностите меѓу двата суда. 
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Суд на правдата на ЕУ.20

Од практиката на националните уставни судови може да се заклучи дека 
постои општоприфатено верување оти суверенитетот како есенцијален 
елемент сè уште е силно врзан за националните држави.  

Одмерувањето и обезбедувањето на важењето на овие принципи се врши 
преку генералниот однос на домашното и на меѓународното право и преку 
утврдувањето на статусот на правото на ЕУ во домашниот правен поредок. 
Постојната состојба во РМ и компаративната анализа ќе ги постават 
основите за пристапување кон соодветно приспособување на Уставот.

Уставите на Холандија (член 94) и на Ирска (член 29) обезбедуваат 
примарност на правото на ЕУ (примарно и секундарно) во однос на 
националниот Устав. 

Другите земји со сигурност обезбедуваат примарност на правото на ЕУ врз 
законите, но не и врз Уставот, иако некаде е можна и таква  интерпретација, 
во некои случаи реално изведена од страна на судовите (Шведска). 
Постарите држави-членки без проблем ја изведуваат примарноста на 
секундарното право на ЕУ од примарноста на меѓународното право. Така, 
и Чешка го обезбедува приматот на секундарното право без посебна 
изречна одредба. Сепак, повеќето нови држави-членки на ЕУ креираа 
одредби што посебно го предвидуваат тоа. Полскиот Устав (член 91, став 
3) пропишува дека кога е предвидено основање меѓународна организација 
со меѓународен договор што го ратификувала Полска, законите на таа 
организација ќе се применуваат директно и ќе имаат предност во случај 
на конфликт со домашните закони. Суштински иста одредба содржи и член 
8, став 3 од Уставот на Португалија. 

Уставот на Романија го регулира на ист начин и приматот на договорите и 
на секундарното право (член 148, став 2), како и Бугарија (член 5). Исто 
така, и Словачка изречно им дава предност на правно обврзувачките акти 
на ЕУ пред домашните закони (член 7, став 2).

Посебност во овој поглед внесуваат, прво, Република Словенија, а сега и 
Република Хрватска. Во членот 3а од Уставот на Словенија, инкорпорацијата 
на правото на ЕУ во домашниот правен поредок и неговата примарност 
се изведени со формулацијата дека правните акти и одлуки донесени во 
меѓународните организации, на кои Словенија им го пренела вршењето 
на дел од своите суверени права, ќе се применуваат во Словенија во 
согласност со правната регулатива на тие организации. Тоа значи дека 
принципот на примарност, кој не е запишан во договорите, ќе се применува 
во однос на секундарното право според ставовите на Судот на ЕУ, т.е. 
20 Во теоријата, во овој контекст, се познати три модели. Така, првиот модел или моделот на делегирана 
демократија ја разгледува демократијата од аспект на нејзината директна и ексклузивна поврзаност со 
националната држава. Овој модел се заснова на претпоставката дека единствено во националната држава може 
да се одржи демократска заедница. Во согласност со овој модел, европските структури се гледаат низ призмата 
на регулаторните власти кои функционираат во рамките на утврдената институционална матрица. Се смета дека 
ЕУ е чист вид функционален систем кој има основна задача да ги решава проблемите на државите-членки, кои 
не би можеле да ги решат доколку дејствуваат независно. За таа цел Унијата добива авторитет од државите-
членки. Тоа значи дека уставните судови остануваат значајни играчи во процесот на соработка меѓу Судот на 
правдата, од една страна, и националните судови, од друга страна. Тие остануваат чувари на националните 
вредности и на уставните принципи. Вториот модел кој е познат во теоријата како модел на федерална 
демократија ја гледа Унијата како структура која е институционално опремена со директен легитимитет да ги 
решава сите проблеми што се појавуваат на единствен начин. Овој модел го разгледува односот меѓу правото 
на ЕУ и националното право мошне хиерархиски, вклучувајќи ги во тој контекст и уставите на државите-членки. 
Уставните судови ги разгледува од аспект на принципот на меѓународна униформност, при што националните 
аспекти остануваат второстепени или како прашања со помаргинално значење. И на крај, третиот модел, кој е  
познат во теоријата како модел на космополитска демократија, ја разгледува демократијата над националната 
држава. Според овој модел, ЕУ има надлежности и моќ многу поголеми од тие што ги имаат националните 
власти. Овој модел зборува за демократски легитимитет на Унијата заснован на суверенитетот на Заедницата 
кој е повеќедимензионален и поделен на повеќе нивоа. Легитимитетот истовремено се разгледува како предмет 
на космополитските принципи на граѓанскиот (националниот) суверенитет и заштитата на основните слободи 
и права. Уставните судови во овој контекст треба да се одделат од класичната теорија за суверена национална 
држава и од начелото дека само националната држава е заштитник и чувар на националните интереси. Иако 
овој модели натаму го разгледува односот меѓу уставните судови и Судот на правдата низ призмата на нивната 
соработка, уставните судови добиваат поголем дел од одговорноста за успешноста на проектот ЕУ во целина. 
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според европската легислатива (acquis communautaire). Некои автори 
сметаат дека оваа формулација, можеби, може да се интерпретира во 
насока на обезбедување примарност на правото на ЕУ, дури и врз Уставот 
(ова не го потврдува Уставниот суд). Во секој случај, формулацијата ги 
покрива сите модалитети на примарност на правото на ЕУ врз законите, 
од директната примена, до обврската на судиите да ја одбијат примената 
на закон што не е во согласност со пропис на ЕУ итн., без да остави какви 
било интерпретативни дилеми. Прашањето е само дали институциите имаат 
доволно знаење за тоа како е регулирана примената на ЕУ со правилата 
на ЕУ, вклучително и одлуките на Судот на ЕУ. Нашето мислење е дека 
тоа е извонредна одредба. Се чини, и Република Хрватска во добар дел 
ја следела истата логика, со тоа што не се воздржала во Уставот да го 
употреби магичниот термин на ЕУ - acquis communautaire, кој е преведен на 
хрватски како „правна стечевина“. Членот 141ц од Уставот ја продлабочува 
основата на задолжителната примена на правото на ЕУ со инкорпорирање 
на т.н. субјективен директен ефект (став 3) и административен директен 
ефект на правото на ЕУ (став 4). Неспорно е дека хрватските органи, не 
само судовите, но особено тие, ја преземаат функцијата на заштита на 
правата на хрватските граѓани како европски граѓани и обратно.

Интересно е и прашањето дали уставните судови имаат обврска да се 
обратат преку претходна постапка до Судот на правдата на ЕУ во случај 
на постоење дилема дали националното е во согласност со правото на ЕУ. 
На пример, постои став на Уставниот суд на Естонија, кој е на линија на 
размислувањата на уставните судови на Австрија и на Полска, во кој се 
вели дека правото на ЕУ има примарност во примената над националните 
правни акти и ако националниот акт е во судир со акт од правото на ЕУ, тој 
не треба да се применува.21

Генералното собрание на Врховниот суд на Естонија има наведено 
дека естонското законодавство не дозволува постоење систем во кој 
националните закони што се контрадикторни со правото на ЕУ треба 
да се прогласат за важечки. Судот смета дека постои одговорност и на 
Европската комисија да ја провери компатибилноста на националното 
законодавство со правото на ЕУ. 

Во оваа смисла е интересна практиката на италијанскиот Уставен суд, која 
значително се промени по направената измена на Уставот во 2001 година. 
Во согласност со член 117 од Уставот на Италија, „законодавната власт во 
Италија им припаѓа на државата и на регионите во согласност со Уставот 
и во рамките на границите утврдени во правото на ЕУ и меѓународните 
обврски на државата“. Како резултат на таа уставна одредба, италијанскиот 
Уставен суд во многу случаи ја прифати надлежноста да ја оценува 
компатибилноста на домашното законодавство со правото на ЕУ (Sentenza 
no.406, 10 October 2005, Sentenzano. 129, 23 March 2006).22

Може да се заклучи дека уставните судови на државите-членки на 
Унијата доминантно го почитуваат дуалистичкиот принцип, односно кога 
националниот закон е во конфликт со правото на ЕУ, националните норми 
да останат неприменливи. Тоа не значи дека националните судови имаат 
обврска да постават прашање за оценка на уставноста пред уставните 
судови, кои, како што е редот, единствено ја оценуваат усогласеноста на 
националните закони со уставите. Токму поради тоа се создава правна 
концепција која веќе не е зависна од застарената хиерархиска конструкција 
на правните акти, како и од концептот на суверенитет кој се разгледува 
како единствен и неделив.23

21 Decisionno. 59/2007
22 Види: Report “Community Law and National Constitution in the light of the Italian Experience”, by Mr Sergio 
Bartole, CDL-UDT(2007)011, Venice Commission, Strasbourg, 4 October 2007.
23 Види: Maduro M., “Sovereignty in Europe: The European Court of Justice and the Creation of a European Political 
Community”, M.L.Volcansek and J.F.Stack (eds) Courts Crossing Borders. Blurring the Lines of Sovereignty, Durham, 
NC: Carolina Academic Press, 2005, (стр. 55).
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Во ЕУ е сè подоминантно сфаќањето за постоење два различни система 
(национален наспроти европски), кои можат да се совпаѓаат и меѓусебно да 
се поврзуваат без да се отвори прашањето за нивната заемна хиерархиска 
субординираност.24

1.3.2. Предизвици за македонскиот Устав и критериуми за избор  
 на соодветно решение

Односот меѓу домашното и меѓународното право е регулиран со две 
поврзани одредби од Уставот и амандманот XXV. Според член 118, 
меѓународните договори што се ратификувани во согласност со Уставот се 
дел од внатрешниот правен поредок и не можат да се менуваат со закон. 
Собранието на Република Македонија ги ратификува меѓународните 
договори (член 68) со закон. Амандманот XXV на Уставот, исто како 
и оригиналната одредба од членот 98 кој е заменет со овој амандман, 
предвидува дека судовите судат врз основа на Уставот, законите и 
меѓународните договори ратификувани во согласност со Уставот. Според 
тоа, јасно е дека ратификуваните меѓународни договори влегуваат 
во правниот поредок на Република Македонија според монистичката 
доктрина; дека се директно применливи и дека имаат директен ефект (се 
разбира, ако содржат одредби со таков карактер); дека нивниот ранг е 
најмалку еднаков на закон, но во секој случај со поголема правна сила 
од него, со оглед на тоа што  lexposteriorderogatlegipriori е исклучен како 
принцип;и дека, следствено, во случај на конфликт меѓу домашен закон и 
ратификуван меѓународен договор се применува меѓународниот договор. 
Во секој случај, барем од формална гледна точка, тие се под Уставот.

Спогодбата за асоцијација и стабилизација, која стапи во сила во 2004 година 
откако беше ратификувана од државите-членки на ЕЗ и од Собранието на 
РМ, во нашиот правен поредок, во согласност со изнесеното, има статус 
како и секој друг ратификуван меѓународен договор, има исти правни 
последици и нема причина да не се верува дека судовите, кога нејзината 
директна примена ќе се постави како прашање, нема да ѝ дадат предност 
во однос на домашните закони. Впрочем, Законот за судовите, во член 18, 
налага да се постапи така. Меѓутоа, судовите добија можност да се соочат 
со потешко прашање, односно со дилемата за директна примена и третман 
на нератификуваните меѓународни договори, која ја отвори проф. Сашо 
Георгиевски25. Како што е познато, заедно со Спогодбата за асоцијација 
и стабилизација беше склучена и Привремена спогодба за трговија, која 
стапи во сила меѓу страните во 2001 година, а не беше ратификувана, 
но, сепак, остана во сила сè до влегувањето во сила на Спогодбата. Во 
случајот за надомест на штета што а.д. „Макпетрол“ го побаруваше од 
Царинската управа врз основа на сфаќањето дека во неговиот случај треба 
да се примени Привремената спогодба за трговија, како право со поголема 
правна сила од уредба на Владата што била применета во случајот, 
судовите, вклучително и Врховниот суд, застанаа на стојалиште дека 
Привремената спогодба е составен дел на Спогодбата за стабилизација и 
асоцијација (која, за волја на вистината, само се повикува на неа во член 
128, без изрека за нејзиниот статус) и затоа претставува ратификуван 
меѓународен договор. 

Односот меѓу меѓународното и домашното право е третиран, во одредена 
мера на контроверзен начин, и од страна на Уставниот суд на Република 
Македонија. Но, прво, добро е да се укаже дека и Уставниот суд се 
занимаваше со посочената дилема за статусот на нератификуваните 
меѓународни договори и експлицитно го изнесе својот став со укинување 
на одредбата од Законот за општата управна постапка со која на органите 
24 Така и:MacCormick N., “Beyond the Sovereign State”, The Modern Law Review, 56(1), 1993, (стр. 9).
25 Георгиевски, Сашо, Примената на меѓународните спогодби склучени во поедноставена форма во поредокот 
на Република Македонија:меѓу дуалистичкиот и монистичкиот режим, Зборник во чест на Миле Хаџи Василев, 
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Правен факултет „Јустинијан Први“, Скопје, 2004
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на управата им се даваше овластување да одлучуваат и врз основа на 
меѓународен договор, што подразбира и нератификуван договор. Судот 
оцени дека „со предвидувањето во оспорената одредба, дека органите 
кога постапуваат во управните работи решаваат врз основа и во рамките 
на меѓународните договори, без притоа да се наведе дека станува збор 
за меѓународни договори ратификувани во согласност со Уставот, се дава 
поширока основа за примена на меѓународните договори како извор на 
правото од таа што е утврдена во членот 118 од Уставот“.  Исто така, 
Уставниот суд прифати дека третман на ратификуван меѓународен 
договор имаат и актите што се изречно определени како составен дел на 
меѓународен договор што е предмет на ратификација со закон, дури и кога 
физички не се дел од тој меѓународен договор, како и кога актите самите 
не се меѓународни договори. 

Рангот и третманот на актите на меѓународното право од страна на 
Уставниот суд се специфично прашање. Уставот не предвидува изречна 
надлежност на Уставниот суд да ја оценува согласноста на ратификуваните 
меѓународни договори со Уставот. Меѓутоа, со оглед на тоа што тие акти 
во хиерархијата на внатрешниот правен поредок се под Уставот, Судот, 
почнувајќи од времето на донесување на Уставот во 1991 година, се 
подели меѓу две опции: или да се држи стриктно до членот 110 од Уставот, 
во кој, меѓу надлежностите на Уставниот суд не е предвидена и контролата 
на уставноста на ратификуваните меѓународни договори, или да изведе 
за себе таква надлежност врз основа на теоријата дека со оглед на тоа 
што ратификуваните меѓународни договори стануваат дел од внатрешниот 
правен поредок, тие мора, како и секој друг пропис, да бидат со согласност 
со Уставот и поради тоа подложни на оцена од страна на Уставниот 
суд. Првото стојалиште преовладуваше во текот на првите десетина 
години кога Судот отфрли шест иницијативи за поведување постапка за 
оценување на уставноста на ратификуваните меѓународни договори. Во 
2002 година се чинеше дека, конечно, преовлада второто стојалиште кога 
Судот го укина Законот за ратификација на Билатералниот договор меѓу 
Република Македонија и Република Грција за изградба и управување со 
нафтовод затоа што договорот содржел одредби што се во спротивност со 
Уставот, но не ги укина тие одредби од договорот затоа што тоа би било 
во спротивност со меѓународното право. Ефектот од таа одлука беше што 
означениот меѓународен договор престана да биде дел од внатрешниот 
правен поредок затоа што Судот го укина Законот како инструмент за 
ратификација, но тој договор остана неупотребен како акт со правна сила 
и дејство во меѓународното право. Меѓутоа, новиот состав на Уставниот суд 
од 2003 година, повторно со мнозинство гласови, се врати на претходното 
стојалиште прифаќајќи, меѓу останатото, дека контролата на уставноста на 
меѓународните договори ја врши Собранието при нивната ратификација, 
по што тие стануваат дел од внатрешниот поредок и се самоизвршни. 
Интересно во ова гледиште е тоа што наводната функција на Собранието 
да ја оценува уставноста на меѓународните договори не постои на изречен 
начин како и надлежноста на Уставниот суд за истата работа.

Од друга страна, Уставниот суд не ги третира ратификуваните меѓународни 
договори како критериум на законитоста на подзаконските прописи. Едно 
решение на Судот, со кое беше отфрлена иницијатива за оценување 
заклучоци на Владата во однос на ратификуван меѓународен договор само 
затоа што тие не претставуваат општи акти, беше интерпретирано во насока 
дека Судот би прифатил таква оцена (во однос на ратификуван меѓународен 
договор) доколку се работи за општи акти, односно подзаконски прописи. 
Меѓутоа, Судот во подоцнежни случаи изречно одби да оценува согласност 
на правилници донесени од министерствата или други подзаконски акти со 
Спогодбата како ратификуван меѓународен договор. 

Истиот пристап Судот го задржа во уште два случаја, од кои во едниот 
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поведе постапка за оценување на одредбите од подзаконски прописи со 
кои се фаворизира купувањето македонски производи, но само во однос на 
Уставот и на домашен закон, не и во однос на Спогодбата, иако суштински 
се работи за мерки со еквивалентен ефект на квантитативни ограничувања 
на увозот од ЕЗ, како што ги квалифицираше и Европскиот суд на правдата 
во случајот „Купувај Ирско“, а што не е дозволено со Спогодбата.

Конечно, во случај кога се тврдеше дека домашен закон не е во согласност 
со Спогодбата поради тоа што не бил во согласност со членот 118 од Уставот, 
со кој се забранува ратификуваните договори да се менуваат со закон, 
Судот оцени дека не е надлежен да ја оценува согласноста на законите со 
меѓународните договори и дека не може да се заснова посредна оцена на 
уставноста на законот. 

Изнесеното имплицира дека Уставниот суд е индиферентен кон 
ратификуваните меѓународни договори кога се работи за нивниот третман 
при одлучувањето како извори на правото во хиерархиската структура на 
правниот поредок, што има објективен ефект како тие само за Судот да се 
надвор од правниот поредок оставајќи решенијата за можните конфликти 
меѓу домашното и меѓународното право да ги решаваат судовите во 
конкретни случаи. Очигледно е дека поради тоа, како и поради отсуство 
на надлежност за превентивна контрола на уставноста на меѓународните 
договори и изнесениот пристап, Уставниот суд ќе остане комплетно 
настрана од дебатите за тоа дали идниот договор за пристапување на РМ 
во ЕУ ќе има уставни импликации, односно веројатно ќе остане без збор 
за решенијата за важни прашања поврзани со европската интеграција на 
Република Македонија. Ако тоа остане така, тогаш уставните аспекти на 
членството на РМ во ЕУ остануваат да бидат третирани како политичко 
прашање.

Меѓутоа, Уставниот суд настојува да се приклонува кон меѓународното 
право, особено кон ЕКЧП и кон ЕУ, со пријателска интерпретација на 
домашното право. Во тој контекст, Судот се повикува на меѓународното 
право како на извор и основа за дополнителна аргументација за 
поддржување на интерпретацијата на одредбите од Уставот и законите 
во многубројни области, а користењето на тој метод е веќе очигледна и 
растечка тенденција. Во однос на правото на ЕУ, освен Спогодбата како 
примарно право на ЕУ, Уставниот суд ги наведува дури и регулативите и 
директивите како супранационално право за да ги искористи во сопствената 
интерпретација на законите како компатибилни со правото на Унијата, што 
можеби остава перспектива за афирмација на т.н. индиректен ефект на 
правото на ЕУ во домашниот правен поредок.

Ратификацијата на договорите за ЕУ (пристапниот договор) во Македонија, 
секако, ќе го обезбеди нивниот примат врз домашното законодавство, но 
нема нужно да воспостави примарност и директен ефект на секундарното 
право на ЕУ во рамките на внатрешниот правен систем, во смисла на 
принципите што се развиени во јуриспруденцијата на Европскиот суд на 
правдата. Постојните уставни одредби во Македонија обезбедуваат само 
супериорен статус на ратификуваните меѓународни договори врз домашните 
закони. Договорите за ЕУ ќе имаат статус на нормален меѓународен 
договор, независно од трансферот на законодавната, извршната и на 
судската власт врз институциите на ЕУ. Иако тоа имплицира задолжителна 
сила на секундарното право на ЕУ во правниот систем на државите-членки, 
се чини упатно да се предвиди уставна норма која јасно би ја гарантирала 
неговата примена и би служела за да се избегнат споровите и проблемите 
со кои би се судриле националните судови. Иако постојните држави-членки 
на ЕУ успеаја да ги прифатат принципите на примарност и директен ефект 
на секундарното право на ЕУ на доктринарен начин преку активностите 
на судовите во соработка со Европскиот суд на правдата и без измена 
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на уставите, но не без проблеми, одредбите на Уставот на Република 
Македонија што ги формулираат задолжителните правни извори што ги 
применуваат судовите лесно може да предизвикаат уставни проблеми. 
Судовите во Република Македонија одлучуваат врз основа на Уставот, 
законите и ратификуваните меѓународни договори (член 98). Меѓутоа, 
секундарното право на ЕУ не е ниту меѓународно право ниту домашно 
право. Тешко е да се очекува дека судовите ќе го прекршат Уставот и ќе 
применат правен инструмент што не е уставно дефиниран како извор на 
правото, па оттука секогаш би постоела шанса да се повикаат на Уставот 
за да одбијат да го применат секундарното право на ЕУ. Се разбира, не е 
исклучено дека судовите можат да го прифатат и доктринарниот пристап 
во обезбедување на примарноста и на директниот ефект на правото на ЕУ, 
но ако не повеќе, тогаш од практични причини е многу подобро да постои 
јасна уставна ситуација, што многу од земјите-кандидатки го направија со 
измена на својот устав.

1.4. ПРАВА НА ГРАЃАНИТЕ НА ЕУ

1.4.1. Опис на прашањето и компаративни искуства

Од корпусот права на граѓаните на ЕУ кои треба да ги уживаат во Република 
Македонија, предмет на интересирање во ова поглавје ни се избирачките 
права, односно правото да гласаат и да бидат гласани како кандидати 
на изборите за Европскиот парламент, како и правото да гласаат и бидат 
гласани на локални избори. Исто така, како предмет на анализа во овој 
дел е и екстрадицијата на домашни државјани.

А. Право на глас (избирачко право)

Една од големите иновации промовирани со Договорот од Мастрихт 
(Договорот за Европската унија) беше воведувањето на правниот институт 
– граѓанство на Унијата според кое секое лице што има државјанство на 
некоја од државите-членки на Унијата е граѓанин на Унијата. Притоа, секој 
граѓанин на Унијата што е резидент во држава-членка чијшто државјанин 
не е, гo ужива прaвoто да гласа и биде гласан на локално ниво во услови 
исти како и за граѓаните на земјата. Истите одредби важат и за избори 
за Европскиот парламент.26 Тоа право е загарантирано и со членот 17 од 
Лисабонскиот договор.27

Од перспектива на Уставот на Република Македонија, избирачкото право 
e регулирано во членот 22, став 1, според кој секој граѓанин со навршени 
18 години има избирачко право. Што се однесува, пак, до гласањето на 
локално ниво, тоа им се гарантира на граѓаните со членот 114 од Уставот. 
Во согласност со тоа, постои потреба од интервенција во Уставот со цел 
обезбедување на избирачките права и на граѓаните на ЕУ со живеалиште 
во Македонија во моментот кога земјата ќе влезе во Унијата.  

Компаративните искуства од уставите на државите-членки на Унијата во 
оваа сфера, генерално, се движат во насокa на детална разработка на 
правата и слободите кои граѓаните на ЕУ ги добиваат со зачленувањето 
на земјата во ЕУ, како и уставни измени кои најчесто се поврзуваат 
со остварувањето на избирачкото право, односно со прашањето на 
екстрадицијата. 

Искуството на Република Хрватска е уникатно во смисла на уставно 
констатирање и на правата што ќе ги уживаат граѓаните по пристапувањето 
во Унијата, односно воведен е и реципроцитет со тоа што и во Република 
Хрватска сите граѓани на ЕУ ги уживаат истите права што им се 
загарантирани со правото на ЕУ. Притоа, сите права се остваруваат во 
26 http://eur-lex.europa.eu/en/treaties/dat/11992M/htm/11992M.html
27 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2007:306:FULL:EN:PDF
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согласност со условите и ограничувањата што се пропишани во договорите 
на кои се темели ЕУ, како и во согласност со мерките што се прифатени 
врз основа на тие договори. Во согласност со наведеното, во член 146 од 
Уставот на Хрватска се наброени правата и слободите што државјаните на 
Република Хрватска ги уживаат истовремено и како граѓани на ЕУ, како 
и правата и слободи што се посебно загарантирани со законодавството 
на ЕУ. Имено, став 2 утврдува дека граѓаните имаат активно и пасивно 
избирачко право на изборите за Европскиот парламент и на локалните 
избори во друга држава-членка, во согласност со прописите на државата-
членка. 

Во член 16, став 4, од Уставот на Романија е предвидено дека „по 
пристапувањето на Романија во ЕУ, државјаните на ЕУ што ги исполнуваат 
условите утврдени во органскиот закон имаат право да избираат или да 
бидат избрани во локални јавни административни тела“, додека во член 
38 се предвидува дека „по пристапувањето на Романија во ЕУ, романските 
државјани имаат право да бидат избирани и да избираат членови во 
Европскиот парламент“. Притоа, „уставните одредби што се однесуваат на 
граѓанските слободи и права треба да се толкуваат и да се применуваат 
во согласност со Универзалната декларација за човекови права, со 
конвенциите и со останатите договори што Романија ги има ратификувано, 
а таму каде што се појавува неконзистентност меѓу ратификуваните 
конвенции и договорите за фундаменталните човекови права, од една 
страна, со националните закони, од друга страна, меѓународните документи 
имаат предност, освен ако Уставот или националните закони не содржи 
поповолни одредби“, стои во членот 20 од Уставот.

Во член 30, став 1 од Уставот на Словачка стои дека „странците со постојано 
место на живеење на територијата на Република Словачка имаат право да 
избираат и да бидат избирани во телата на локалната администрација во 
општините, како и во телата на локалната администрација на повисоките 
територијални единици“.

Како специфичен случај во регулирање на избирачкото право се споменува 
случајот со Уставот на Полска. Имено, станува збор за членот 62, став 
1, во кој е утврдено дека граѓаните на Полска со навршени 18 години 
имаат право да учествуваат на референдум и да гласаат за претседател 
и претставници во  Сејмот и во Сенатот, како и за органите на локалната 
власт. Притоа, без уставна интервенција насочена кон овозможување и на 
граѓаните на ЕУ да гласаат и бидат гласани на локални избори, Уставниот 
суд на Полска донесува одлука во согласност со која давањето ексклузивно 
право на глас само на државјаните на државата-членка во националниот 
Устав не значи и директна неможност тоа право да го остваруваат и 
државјаните на другите држави-членки на ЕУ, во согласност со одредбите 
на правото на ЕУ. Како и Уставот на Полска, така и уставите на повеќето 
држави-членки се воздржуваат од регулирање на избирачките права за 
изборите на претставници на Европскиот парламент и упатуваат на нивно 
уживање кое се регулира и со соодветно законско решение. 

Б. Екстрадиција на домашни државјани

Според Рамковната одлука на ЕУ, бр. 2002/584/JHA/ од 13 јуни 2002 
година,28 чија валидност неодамна е потврдена и од страна на Европскиот 
суд на правдата на ЕУ, „државите-членки на ЕУ се обврзани да ги 
екстрадираат државјаните на друга држава-членка доколку таа земја има 
издадено Европски налог за апсење“. Во таа смисла, Рамковната одлука 
не содржи ниту една одредба со која земјите би можеле да си ги заштитат 
своите граѓани од екстрадиција.

28  Framework Decision 2002/584/JHA of 13 June 2002 on the European arrest warrant and the surrender procedures 
between Member States, OJ No. L 190/1 of 18-07-2002.
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Европскиот налог за апсење како забрзан облик на предавање без 
екстрадиција е неприменлив сè додека Македонија не стане држава-членка 
на ЕУ. Сепак, Република Македонија во 2011 година направи уставна 
измена во тој контекст правејќи го процесот на усвојување на Рамковната 
одлука мошне олеснет. Во таа насока, во aмандманот 32 од Уставот на РМ 
се истакнува дека на државјанин на Република Македонија не може да му 
биде одземено државјанството, ниту може да биде протеран од Република 
Македонија.  Државјанин на Република Македонија не може да биде 
предаден на друга држава, освен врз основа на ратификуван меѓународен 
договор, со одлука на суд. Покрај тоа, постои висок степен усогласеност на 
националното законодавство во делот на можноста за примена на скратена 
постапка за екстрадиција. Имено, во Законот за меѓународна соработка 
во кривичната материја е регулирана постапката за екстрадиција на 
поедноставен начин. Истото ниво на усогласеност може да се утврди и во 
однос на другите аспекти на овој инструмент на ЕУ бидејќи националното 
законодавство е компатибилно со Европската конвенција за екстрадиција 
на Советот на Европа и нејзините три дополнителни протоколи кои 
Република Македонија ги има ратификувано. 

Компаративните искуства од земјите што влегоа во петтиот бран 
проширување на Унијата, како и Хрватска, покажуваат дека државите-
членки интервенираат во уставите на сличен начин за да се реши оваа 
проблематика или, пак, за нејзина примена се повикуваат на обврската 
на примена на правото на ЕУ. За разлика од претходната уставна одредба, 
која не дозволуваше екстрадиција на хрватските граѓани во други држави 
и претставуваше правна пречка за ефикасно извршување на Европскиот 
налог за апсење во националниот правен систем, со пристапувањето на 
Република Хрватска во ЕУ се направи целосно усогласување на хрватското 
законодавство со Рамковната одлука на Европскиот совет за Европскиот 
налог за апсење, врз основа на претходно направената уставна измена 
на член 9, став 2 од хрватскиот Устав, која, и покрај тоа што го задржува 
принципот на забрана на екстрадицијата, како детерминанта на 
државјанството, сепак, дава уставна и правна основа за сите активности 
кои произлегуваат од Европскиот налог за апсење, како и усвојување 
соодветни закони кои дополнително ќе го регулираат ова прашање во 
согласност со правниот поредок на ЕУ. Во таа смисла, изменетиот член 9, 
став 2 од хрватскиот Устав гласи: „Хрватски државјанин не може да биде 
прогонет од Хрватска, ниту може да му биде одземено државјанството, и не 
може да биде екстрадиран во друга држава, освен во случај на извршување 
одлука за екстрадиција или предавање која е донесена во согласност со 
меѓународен договор или со европската легислатива“. Усвоениот уставен 
амандман овозможува екстрадиција на хрватски државјани и врз основа на 
договор склучен со трета земја, се разбира, доколку постои таков договор.

Во член 25, став 4 од Уставот на Бугарија е направена уставна измена 
која гласи: „Бугарски државјанин не може да биде предаден на друга 
држава или на меѓународен трибунал за цели на кривично гонење, освен 
ако тоа не е утврдено во ратификуван меѓународен договор, кој е објавен 
и стапен во сила во Република Бугарија“. 

Во Уставот на Република Словенија, конкретно во член 47, се вели 
дека „ниту еден граѓанин на Словенија нема да биде екстрадиран или 
предаден на друга земја, освен ако тоа не произлегува од ратификуван 
договор, во согласност со одредбите од став 1 на член 3а, во кој стои 
дека Република Словенија пренесува дел од своите суверени права на 
меѓународна организација“. 

За разлика од оваа група држави-членки, во втората група влегуваат земји 
(Чешка, Словачка) кои за примената на Европскиот налог за апсење се 
повикуваат на обврската на примена на правото на ЕУ, имајќи предвид 
дека Европскиот налог за апсење e дел од секундарното право на Унијата. 
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Сепак, пристапот на специфично нерегулирање на оваа област остава 
простор за појавување, односно предизвикување уставни конфликти и 
оттука тој не е препорачлив за Македонија како идна членка на Унијата. 

1.4.2.  Предизвици за македонскиот Устав и критериуми за избор  
 на соодветно решение

А. Право на глас (избирачко право)

Уставните приспособувања на државите-членки на ЕУ се во тесна врска 
и корелација со членот 19 (1) од Договорот за ЕУ, во кој стои дека „секој 
граѓанин на ЕУ што живее во држава-членка на Унијата на која не е 
државјанин, има право на глас во таа земја и право да се кандидира на 
локални избори во таа земја, под истите услови што важат за државјаните 
на земјата“. Од перспектива на Уставот на Република Македонија, 
обврската наметната од страна на ЕУ за овозможување на странците-
државјани на државата-членка на Унијата што се резиденти на земјата 
и што сакаат да се кандидираат, односно да гласаат на локални избори, 
ќе треба да ја спроведе со соодветна уставна измена. Земајќи го предвид 
фактот дека Уставот на Република Македонија го гарантира избирачкото 
право само на своите граѓани, во делот на гласањето на локално ниво е 
утврдена потреба од интервенција во насока на обезбедување на истите 
избирачки права и на граѓаните на ЕУ со живеалиште во Македонија. 
Во овој контекст, решението за Република Македонија треба да биде во 
насока на гарантирање на избирачкото право за граѓани на Унијата со 
постојано живеалиште во земјата, и тоа со уставна интервенција слична 
на таа во Уставот на Бугарија или на Романија. Република Македонија ќе 
биде должна да обезбеди правна рамка за остварување на овие правa 
од денот на приемот во Унијата. Од друга страна, пак, премолчувањето 
на утврдување на избирачкото право за избори на претставници во 
Европскиот парламент во повеќето земји што пристапија во Унијата со 
последниот, петти бран проширување, како и искуството од Хрватска, 
упатува на фактот дека овој пристап треба да биде следен и од Република 
Македонија. Притоа, во Уставот ќе треба да се утврди единствено правна 
основа врз база на која ќе се овозможи уживањето на овие права од 
страна на државјани на Унијата, а специфичниот пристап да се регулира со 
соодветни измени во законските решенија. При утврдувањето на основата 
треба да се земе предвид и временската перспектива на влез на Македонија 
во Унијата, односно можноста материјата да биде регулирана и од страна 
на институциите на Унијата.

Б. Екстрадиција на сопствени државјани

Имајќи ја предвид континенталната уставна традиција, поголем број 
држави-членки на ЕУ имаат воспоставено уставна обврска да ги заштитуваат 
сопствените граѓани од странска кривична правда, односно предвидена 
е уставна гаранција на државјаните да не можат да бидат протерани од 
својата земја, т.е. да не можат да бидат екстрадирани без претходно 
склучен билатерален договор за тоа со конкретната земја. Оттука, изразена 
е можноста за конфликт меѓу уставните норми кои оневозможуваат 
екстрадиција и Европскиот налог за апсење. Со стапувањето во сила на 
Рамковната одлука на ЕУ, се утврди и обврската на секоја држава-членка 
на ЕУ да постапува во согласност со нејзината содржина, односно се утврди 
обврска за усогласување на уставните одредби со правото на ЕУ во делот 
кој се однесува на ова прашање.  

Од перспектива на Уставот на Република Македонија, со уставнатa 
интервенција од 2011 година во овој дел се обезбеди правна основа 
државјани на Република Македонија да можат да бидaт предадени на друга 
држава врз основа на ратификуван меѓународен договор, со одлука на суд, 
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иако истата одредба е неприменлива сè до моментот на влез на Македонија 
во Унијата. Со тоа се отвори патот на екстрадиција на поедноставен начин, 
кој ќе се применува сè до пристапувањето во Унијата. Оттука, следејќи 
ги искуствата на земјите од петтиот бран проширување, плус Хрватска, 
утврдена е потреба од уставна интервенција, односно надополнување 
на членот во Уставот што утврдува начин на предавање државјани. 
Имено, покрај постојната основа за предавање државјани врз основа на 
ратификуван меѓународен договор, да се овозможи и екстрадиција во 
согласност со правото на ЕУ. Таквото решение се нуди поради тоа што 
Европскиот налог за апсење e дел од секундарното право на Унијата. 
Оттука, се чини дека најпогодно решение за уставна интервенција во 
Уставот на Република Македонија може да се најде во случајот на Република 
Хрватска. 

1.5. ПОСТИГНУВАЊЕ ИНСТИТУЦИОНАЛНА РАМНОТЕЖА  
 МЕЃУ ЗАКОНОДАВНАТА И ИЗВРШНАТА ВЛАСТ ЗА  
 ПРАШАЊА ПОВРЗАНИ СО ЕУ

1.5.1. Опис на прашањето и компаративни искуства

Постигнување институционална рамнотежа меѓу Собранието и Владата 
во однос на позицијата и претставувањето на земјата во институциите 
на Европската унија се покажува како едно од клучните прашањa во 
гарантирањето и зајакнувањето на улогата на Собранието во процесот 
на донесување одлуки за прашања што изворно му припаѓаат според 
националниот устав. Исто така, како основа за одредена делегација 
на законодавната врз извршната власт мора да се земе очекуваното 
зголемување на активноста на законодавниот дом во имплементацијата на 
директивите на ЕУ во земјата по нејзиното пристапување во Унијата. 

Ова има особена важност со оглед на тоа дека со Протоколот за улогата на 
националните парламенти во Европската унија во анекс на Лисабонскиот 
договор се зајакнува и проширува улогата на националните парламенти, 
особено во делот на почитување на принципите на супсидијарноста 
и на пропорционалноста. Во суштина, со Протоколот се надградува и 
утврдува Протоколот што ист наслов кој беше усвоен во 1997 година како 
дел од Договорот од Амстердам. Притоа, тој ја продолжува традицијата 
на наметнување обврска на институциите на ЕУ да ги информираат 
националните парламенти и да им дадат соодветно време за да ги изразат 
своите погледи и размислувања во однос на преземените конкретни 
политички мерки на Унијата. Имено, во согласност со новиот протокол, 
националните парламенти имаат рок од осум недели да го разгледаат 
предлог-актот на Комисијата и да се изјаснат за неговата согласност со 
принципот на супсидијарност. Во период од осум недели националните 
парламенти треба да го слушнат мислењето и на своите влади, да отворат 
дебата за прашањето во своите комитети, односно работни тела, како и на 
пленарни седници. Во некои држави-членки е дозволено да се организираат 
консултации и со регионалните парламенти. Исто така, новиот Протокол 
создава нова „европска обврска“ за националните парламенти да го 
применуваат новосоздадениот механизам за набљудување на принципот 
на супсидијарност од страна на институциите на ЕУ (т.н. механизам на 
рано предупредување). Новата постапка практично им овозможува на 
националните парламенти да им покажат „жолт картон“ на европските 
институции за одредени предложени или донесени мерки/акти. Така, ако 
една третина од националните парламенти сметаат дека некој предлог-
акт на Комисијата не е во согласност со принципот на супсидијарност, 
Комисијата има обврска повторно да го разгледа предлог-актот и доколку 
одлучи да го остави непроменет, да објасни зошто останува на првичниот 
текст. По инсистирање на холандската влада, Договорот од Лисабон кон 
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овој механизам додаде и т.н. механизам на „портокалов картон“, кој 
значи дека ако мнозинството од националните парламенти смета дека има 
повреда на принципот на супсидијарност, Комисијата ќе може да остане на 
предлог-актот или на предлог-мерката само ако Советот и Парламентот се 
согласни за тоа. Воведувањето на овие два механизма во правниот систем 
на ЕУ во некои држави-членки создаде и состојба на конкретна уставна 
измена. 

Во тој контекст, битно е да се напомене дека со пристапувањето 
на Македонија во Унијата, трансферот на законодавната власт врз 
институциите на Унијата ќе придонесе за прераспоредување на улогите 
и на надлежностите за прашања што се поврзани со Унијата, следствено 
намалувајќи ги овластувањата на законодавецот на национално ниво. Од 
перспектива на Уставот на Република Македонија, меѓународните договори 
во името на Република Македонија ги склучува претседателот, како и 
Владата во случаи кога тоа е определено со закон. Додека, пак, Собранието 
е телото што ги ратификува меѓународните договори и донесува одлука за 
стапување и за истапување од сојуз или заедница со други држави, што е од 
голема важност особено поради тоа што една од опциите за пристапување 
на Македонија во Унијата е токму овој член од Уставот. Како и да е, од 
моменталната поставеност на улогите може да се заклучи дека носител 
на надворешната политика e Владата. Овој минималистички пристап кон 
улогата на Собранието во донесувањето на одлуките во надворешната 
политика и неговата минимална улога во контролата врз Владата во 
оваа сфера е показател за постоењето демократски дефицит во земјава. 
Начинот на надминување на таквиот дефицит може да се оствари преку 
воспоставување одредени облици на процедурална заштита, но, сепак, 
најсоодветното решение за воспоставување институционална рамнотежа 
меѓу Собранието и Владата е утврдување на уставната измена која ќе 
биде во насока на гарантирањена улогата на Собранието во одобрување 
или согласување со позициите што ги предлага Владата, а со кои земјата 
ќе настапи на европската сцена. Во таа насока ја гледаме и улогата на 
Собранието во назначувањето функционери во некои од институциите на 
ЕУ. 

Компаративните искуства покажуваат дека државите-членки воведуваат 
одредби во своите устави за да ја регулираат оваа област и соодветно 
да ги адресираат надлежностите што се дадени со Лисабонскиот договор. 
Оттука, во членот 144 од Уставот на Хрватска стои дека граѓаните на 
Република Хрватска непосредно се застапени во Европскиот парламент, 
каде што преку избрани претставници одлучуваат за работи од нивна 
надлежност. Хрватскиот сабор учествува во европската законодавна 
постапка во согласност со договорите на кои се темели ЕУ. Владата на 
Република Хрватска го известува Хрватскиот сабор за предлог-прописите 
и за одлуките во чие донесување учествува во институциите на ЕУ. 
Хрватскиот сабор за тие предлози може да донесе заклучоци врз основа 
на кои Владата треба да дејствува во институциите на ЕУ. Надзорот на 
Хрватскиот сабор над дејствувањето на Владата на Република Хрватска 
во институциите на ЕУ се уредува со закон. Владата и Претседателот на 
Република Хрватска ја застапуваат Република Хрватска, во согласност со 
уставните овластувања, во Советот на министри и во Европскиот совет. 

Според Уставниот закон на Република Литванија, во согласност 
со членството на Литванија во ЕУ, Владата на оваа земја го информира 
националниот Сејм за усвојувањето на предлог-актите од правото на 
ЕУ. Кога се работи за усвојување предлог-акти од правото на ЕУ со кои 
се регулираат области што, според Уставот, се директно поврзани со 
надлежностите на Сејмот, Владата на Литванија треба да го консултира 
Сејмот. Сејмот може да ѝ предложи на Владата позиција на Република 
Литванија по однос на тие предлози. Така, Комитетот на Сејмот за европски 
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прашања и Комитетот за надворешни работи можат, во согласност со 
постапка што е утврдена во Статутот на Сејмот, да поднесат до Владата 
мислење на Сејмот за предлог-актите од правото на ЕУ. Владата треба да 
ги следи препораките или мислењата што се доставени од Сејмот или од 
неговите комитети и треба да го информира Сејмот за нивното извршување 
во согласност со постапката што е утврдена во националните правни акти. 

Во Уставот на Република Бугарија, во член 105, став 3, се вели дека 
„Советот на министри на Република Бугарија го информира Националното 
собрание за прашања што се однесуваат на обврските што Република 
Бугарија ги презема како резултат на членството во ЕУ“. А во став 4 од овој 
член стои дека „кога Советот на министри учествува во подготвувањето 
и во усвојувањето на инструментите на ЕУ, претходно го информира 
Националното собрание и дава детални информации за своите активности“.

Според членот 3а од Уставот на Словенија, во постапките на усвојување 
на правните акти и одлуки на меѓународните организации на кои Република 
Словенија им пренела извршување на своите суверени права, Владата итно 
треба да го информира Националното собрание за предлозите на таквите 
акти и одлуки, како и за своите активности. Националното собрание 
може да усвои позиции во врска со тие прашања, кои Владата мора да ги 
земе предвид при својата работа. Односот меѓу Националното собрание 
и Владата детално се регулира во закон кој се усвојува со двотретинско 
мнозинство од присутните пратеници.

Германскиот Основен закон во член 23, став 3 пропишува дека пред 
да земе учество во законодавните акти на Европската унија, федералната 
влада треба да му обезбеди можност на Бундестагот да се изјасни со свој 
став по предметниот акт. Притоа, сојузната влада ќе ја земе предвид 
позицијата на Бундестагот за време на преговорите. Деталите поврзани 
со тоа прашање ќе бидат дополнително уредени со закон. Во согласност 
со оваа уставна одредба, конкретната измена во 2005 година беше 
стипулирана во Закон со кој дополнително се уредени прашањата што се 
поврзани со соработката на сојузната влада и Бундестагот за прашања 
поврзани со Унијата. 

1.5.2. Предизвици за македонскиот Устав и критериуми за  
 избор на соодветно решение

Пристапувањето на Македонија во Унијата, односно трансферот на 
законодавната власт врз институциите на Унијата, ќе придонесе за 
прераспоредување на улогите и на надлежностите за прашања што  се 
поврзани со Унијата. Тоа, секако, води кон намалување на овластувањата 
на законодавецот на национално ниво со што дополнително ќе се ослабне 
улогата на Собранието, кое и во моменталната констелација на односи има 
подредена улога во однос на таа на Владата во сегментот на меѓународните 
односи. Оттука, во согласност со перспективата на Уставот на Република 
Македонија, потребна е уставна измена со која ќе се прецизира и 
зајакне улогата на Собранието при што ќе се утврди одговорноста на 
извршната власт за навремено поднесување на предлог-политиките и 
за назначувањата, понатаму за обезбедување задолжително дејство на 
актите на Собранието во тој однос и за подобрување на инструментите за 
ефикасна контрола врз Владата и администрацијата, како и за добивање 
релевантни информации. Оваа размисла оди во насока на обезбедување 
вистински контролен механизам од институцијата чии претставници се 
директно избрани од страна на граѓаните на Македонија. 

Во насока на дополнително зајакнување на надлежностите на Собранието 
со цел воспоставување еден институционален еквилибриум во односот 
со Владата, ќе биде неопходно да се регулира прашањето кој ќе ја 
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претставува земјата во Европскиот совет. Токму тука се јавува дилемата 
дали претседателот на Републиката, кој според Уставот ја претставува 
државата, ќе седи на состаноците на Европскиот совет или, сепак, државата 
ќе биде претставена од страна на претседателот на Владата. 

Исто така, имајќи предвид дека интензитетот на законодавната активност 
по пристапувањето на земјата во ЕУ ќе биде енормно зголемено, потребно 
е да се разгледа можноста Владата да биде овластена да донесува 
прописи, во сфери кои не се уредуваат со закон, при имплементацијата на 
директивите на ЕУ. Сегашниот текст на Уставот на Република Македонија 
утврдува стриктна поделба на законодавната и на извршната власт, со 
што Владата нема можност да донесува уредби со законска сила (освен во 
воена и вонредна состојба). 

2. ОПЦИИ ЗА МАКЕДОНИЈА

2.1.  УСТАВНА ОСНОВА ЗА ПРИСТАПУВАЊЕ ВО ЕУ

Од аспект на поголема прецизираност на одредбите за пристапување кон 
Унијата и истакнување на важноста на пристапувањето, препораката за 
Македонија оди во насока на креирање посебна глава во која ќе бидат 
утврдени одредбите што се посветени на интеграцијата во ЕУ, како и 
интервенции сoконкретни уставни амандмани кај уставните одредби 
кои на директен или на индиректен начин се однесуваат на европската 
интеграција. 

Од перспектива на Уставот на РМ, како уставна основа со која би се 
осигурала уставноста и политичката легитимност за пристапување во 
ЕУ, e креирање комплетно нова одредба за пристапувањето кон ЕУ,која, 
структурно гледано, ќе се најде во посебна глава за ЕУ. Следствено на 
тоа, размислувањата одат во насока на задржување на референдумската 
согласност за пристапување во Унијата со интервенција во делот на 
утврдување на прагот што е потребен за валидност на одлуката, и негово 
поставување на мнозинство од одѕивот, притоа утврдувајќи низок или 
воопшто не утврдувајќи праг на одѕив.

2.2. ТРАНСФЕР НА СУВЕРЕНИТЕТОТ

Уставна основа за трансфер на суверени права

Првата опција е генерички пристап за пренос на власта, односно 
ограничување на суверенитетот со нагласување дека тоа ограничување се 
прави во корист на меѓународна организација, без притоа да се спомене 
ЕУ. Од перспектива на Уставот на РМ, оваа генерална формула би ги 
отворила проблемите што се врзани за односот меѓу членовите 120 и 121 и 
природата на ЕУ, за што зборувавме претходно. Директно адресирање на 
ЕУ е посоодветно, дури и ако се овозможи трансфер на суверени права и 
врз меѓународни организации.

Во Уставот на Романија во 2003 година беа вградени нова глава VI 
„Евроатлантски интеграции“ и одредба за трансфер на суверени права 
врз ЕУ (член 148), но не и врз НАТО (член 149). Тој метод има неколку 
предности: ја нагласува определеноста на земјата кон евроинтеграцијата; ја 
отстранува дилемата на генералната формула дали ЕУ, за внатрешни цели, 
ќе се третира како обична меѓународна организација или друг специфичен 
ентитет, со што се избегнуваат евентуални конфликти меѓу одделни уставни 
одредби; овозможува посебно регулирање на релевантните процедурални 
и материјални прашања, без создавање дубиози во контекст на уставниот 
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третман на класичните меѓународни организации и генералниот однос на 
домашното и на меѓународното право.

Меѓусебниот однос на основот за трансфер и за пристапување кон ЕУ

Без оглед на можноста за користење на членот 120 од Уставот на Република 
Македонија за стапување во сојуз или заедница со други држави како 
основа за пристапување кон ЕУ и за трансферот на уставните надлежности, 
како што налагаат договорите во моментот, сепак, неопходно е во Уставот 
на РМ да се вгради општа овластувачка норма за органите што се 
надлежни за склучување и за ратификација на меѓународни договори да 
трансферираат одредени суверени права врз ЕУ, со што истовремено ќе се 
релативизира, без да се менува, „тврдата“ одредба за непреносливост на 
суверенитетот од член 1 од Уставот. 

Исто така, доколку, како Република Хрватска, останеме на уверувањето 
дека за пристапување кон ЕУ треба да одлучиме на референдум, во 
согласност со член 120, тогаш е упатно да се измени ставот 3 на тој член 
за да се симне високиот праг за валидност на одлуката (ако за неа гласале 
мнозинство од вкупниот број избирачи) и да се предвиди, на пример, 
мнозинство од одѕивот, со низок или без праг на одѕив. Сепак, наместо 
да се менува член 120, можно е да се креира целосно нова норма за 
пристапување кон ЕУ со одлука на референдум со пониски критериуми, а 
член 120 да остане за примена во други ситуации, а не врз ЕУ.

Постапка за трансфер

Се чини дека прифаќањето на двотретинското мнозинство во Собранието на 
РМ за ратификација на секој договор за ЕУ се совпаѓа и со преовладувачката 
уставна ситуација кај државите-членки на Унијата, но и со нашата традиција, 
вклучително и во текстот на постојниот Устав, во прифаќањето токму на 
овој вид квалификувано мнозинство за одлучување за прашања од уставно 
и „системско“ значење. И во тој случај останува можноста од член 73 од 
Уставот за факултативно распишување референдум за ратификација на 
договорот. Во овој член, за разлика од член 120, одлуката на референдум 
се донесува со мнозинство од одѕивот, ако гласале повеќе од половината. 

Уставни граници на трансферот

Оттука, не се препорачува формулата за содржинско лимитирање на 
трансферот на суверените права врз ЕУ. Треба да се има предвид дека 
Уставот на РМ, во членот 8, ги наведува темелните уставни вредности, што 
само по себе претставува насока и граница на вршењето на власта, па и 
трансферирана на ЕУ. Уставот на РМ, исто така, го дефинира и принципот 
на уставност, кој подразбира дека сите други акти во правниот поредок 
мора да бидат во согласност со Уставот. Оцената на овие темелни лимити 
на трансферот останува во сферата на политиката, со оглед на тоа што 
Уставниот суд нема надлежност за превентивна контрола на уставноста на 
меѓународните договори.

Препорака е да се предвиди таква надлежност на Уставниот суд на 
Република Македонија.

2.3. ПРИМАРНОСТ И ДИРЕКТЕН ЕФЕКТ НА ПРАВОТО НА ЕУ

Примарноста на договорите за ЕУ, како меѓународни договори, е обезбедена 
со постојните одредби од Уставот. Потребно е само да се вгради одредба со 
која дел од правниот поредок ќе претставува и секундарното право. Која 
било од формулите што се употребени во споменатите земји е доволна за 
тоа да се стори. Директните одредби во Уставот на Полска или, можеби, 



40

на Романија се гледаат како поедноставни и појасни, но се чини дека 
формулата содржана во Уставот на Република Словенија е одлична, а 
во Уставот на Хрватска уште попрецизна, иако може да создаде широк и 
недоволно прецизен простор за интерпретација на европската легислатива 
и слично.

Доколку Уставниот суд на Република Македонија добие уставна надлежност 
да врши превентивна контрола на меѓународните договори, тоа би значело 
и добивање уставна можност да ги разјаснува прашањата што се поврзани 
со функционирањето на принципот на уставност во контекст на правото на 
ЕУ, како и со пристапувањето на РМ во ЕУ, во согласност со практиката на 
поголемиот број уставни судови во државите-членки на Унијата. 

2.4. ПРАВА НА ГРАЃАНИТЕ НА ЕУ

Право на глас (избирачко право)

Уставот на Република Македонија го гарантира избирачкото право само на 
своите граѓани. Оттука е констатирана потреба од уставна интервенција 
во делот на обезбедување исти права на граѓаните на Унијата кои се со 
живеалиште во Македонија во однос на можноста да гласаат и да бидат 
гласани на локални избори. Интервенцијата може да се движи во насока 
слична на таа што е констатирана во Уставот на Романија, каде што се 
истакнува дека по пристапувањето на Романија во Унијата, државјаните 
на ЕУ што ги исполнуваат условите утврдени во органскиот закон имаат 
право да избираат или да бидат избрани во локалните тела. Што се 
однесува, пак, до регулирањето на избирачкото право на граѓаните на 
Унијата за Европскиот парламент, воочена е потреба Уставот на Република 
Македонија да утврди уставна одредба, односно правна основа врз база на 
која ќе се овозможи уживање на овие права од страна на државјаните на 
Унијата, додека специфичниот пристап треба да се регулира со законски 
решенија. 

Екстрадиција на домашни државјани

Од перспектива на Уставот на Република Македонија, екстрадицијата 
на домашни граѓани веќе е овозможена со уставната измена со која се 
обезбедува правна основа за државјани на Република Македонија да 
можат да бидaт предадени на друга држава врз основа на ратификуван 
меѓународен договор, со одлука на суд. Земајќи предвид дека Европскиот 
налог за апсење e дел од секундарното право на Унијата, a постојната 
правна основа за предавање државјани e возможна единствено врз база на 
ратификуван меѓународен договор, утврдена е потреба од надополнување 
на постојната уставна одредба со додавање уште една основа, односно 
екстрадиција на домашни државјани во согласност со правото на ЕУ.   

2.5. ПОСТИГНУВАЊЕ ИНСТИТУЦИОНАЛНА РАМНОТЕЖА  
 МЕЃУ ЗАКОНОДАВНАТА И ИЗВРШНАТА ВЛАСТ ЗА  
 ПРАШАЊА ПОВРЗАНИ СО ЕУ

Влезот на Македонија во Европската унија ќе предизвика промени во 
поставеноста и во институционалната распределба на надлежностите. 
Трансферот на законодавната власт врз институциите на Унијата ќе ја 
ослабне улогата на Собранието на национално ниво во однос на прашањата 
што се поврзани со Унијата, додека истовремено ќе му се зголеми 
законодавната активност кога станува збор за директиви што доаѓаат од 
Унијата, во случај на прифаќање на уставната одредба, со што ќе му се 
овозможи да го искаже својот став. 

Од перспектива на Уставот на Република Македонија, утврдена е потреба од 



41

измена во насока на загарантирано учество на Собранието во одобрување 
или согласување со позициите што ги предлага Владата, а се поврзани со 
партиципирањето во креирањето на политиката на ниво на Европската 
унија. Со цел достигнување на посакуваниот еквилибриум во односот 
на законодавната и извршната власт за прашања поврзани со Унијата, 
потребно е да се вметне уставна одредба со која ќе се утврди надлежноста 
на Собранието во назначувањето функционери во одредени институции 
на Унијата. Од друга страна, пак, е утврдена потреба Владата да биде 
овластена да донесува прописи во сфери што не се уредуваат со закон 
при имплементацијата на директивите на ЕУ поради големиот наплив на 
законодавна активност која се очекува со пристапувањето на Македонија 
во Унијата.

Со цел заокружување на уставните интервенции во делот на воспоставување 
институционална рамнотежа во односот меѓу Собранието и Владата, 
утврдена е потреба од регулирање на прашањето кој ќе ја претставува 
земјата во Европскиот совет. 

Размислувањата за овие интервенции одат во насока на утврдување 
уставни измени кои ќе служат како правна основа за донесување законско 
решение со кое ќе се уреди соработката меѓу Владата и Собранието за 
прашања што се поврзани со Европската унија. Врз база на анализираните 
компаративни искуства на државите-членки, во случајот на Германијае 
утврдено решение кое може да послужи како појдовна точка во регулирање 
на оваа сфера.    



42

ЗАКЛУЧНИ ГЛЕДИШТА
Несомнено е дека Република Македонија, како држава-кандидатка за 
членство во ЕУ, е должна со внимание и сериозна посветеност да ги следи 
измените што се направени во националните устави на државите-членки 
на Унијата, и во согласност со нивните искуства да гради национален, 
натпартиски концепт за уставни измени кои треба да се направат пред 
зачленувањето на земјата во ЕУ, а во функција на забрзување на 
преговорите со Европската комисија, односно побрзо затворање на 
поглавјата во преговорите што ѝ претстојат. Се чини дека на тој начин 
уставните приспособувања ќе бидат подготвени на начин што е соодветен 
на промена на највисокиот правен акт, со доволен временски периоди врз 
основа на детална анализа на формата на измените, видот на измените 
и на нивната содржина. Истовремено, ќе се работи на зајакнување на 
капацитетот на институциите да ги прифатат обврските што произлегуваат 
од процесот на пристапување во Унијата.

Имајќи предвид дека ЕУ не преферира најпогоден или најдобар модел 
на уставни измени, оставајќи изборот на моделот да го направат самите 
национални власти, а следејќи ги искуствата на уставните приспособувања 
водржавите -членки на Унијата со посебен акцент на земјите што пристапија 
на Унијата во петтиот бран проширување плус Хрватска, може да се забележи 
дека техниката на комбинирање посебна глава во Уставот посветeнa на ЕУ, 
од една страна, со конкретни амандмани на одделни членови во Уставот, 
од друга страна, е најприфатлив и најсоодветен модел за измени на 
Уставот на Република Македонија.Притоа, потребно е да се нагласи дека 
посебнaтaглава во Уставот што ќе биде посветена исклучително на Унијата 
би требало да ги содржи најважните прашања поврзани со членството на 
земјата во Европската унија. Со неа треба да се утврдат уставната основа 
за пристапување во Унијата, трансферот на суверенитетот, примарноста и 
директниот ефект на правото на ЕУ, правата на граѓаните на Унијата, како 
и да се утврди националниот и институционалниот однос меѓу извршната и 
законодавната власт за прашањата поврзани со Европската унија.
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ИНТЕГРАЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ВО ЕВРОПСКАТА УНИЈА

Утврдување уставни импликации и 
опции поврзани со политичките критериуми

Анализата за уставните импликации на евроинтеграцијата на Република Македонија 
е исклучително значајна за напредокот на тој процес. Од една страна, таа е мошне 
инспиративна резимирачка студија што со сите потребни научни аргументи ги 
образложува потребата и начините на вградување транзиторни решенија во Уставот 
на Република Македонија заради приклучок на нашиот уставен и правен систем 
кон правото на ЕУ. Од друга страна, таа имплицитно упатува и на неопходноста од 
навремено зафаќање со подготовки за комплексна уставна реформа. Би препорачал 
натамошната анализа да ги опфати потребните измени што се однесуваат на 
пошироките сегменти на нашиот уставен систем: од човековите права до функциите 
на државата и на судството.

Академик Владо Камбовски
Претседател на Македонската академија на науките и уметностите

Студијата „Интеграција на Република Македонија во Европската унија – утврдување 
уставни импликации и опции поврзани со политичките критериуми“ ги синтетизира 
предизвиците со кои се соочиле националните устави при членството во Унијата. 
Со примена на компаративна анализа делото ги испитува спроведените уставни 
измени во државите-членки на ЕУ со кои, меѓу другото, се овозможи непречена 
примена на правото на ЕУ во националниот правен систем и се дефинира рангот на 
правото на ЕУ во правната хиерархија на земјата. Врз основа на таквите релевантни 
искуства се утврдуваат опции и се даваат препораки кои Република Македонија 
може да ги примени на патот на нејзиното интегрирање во Унијата. Утврдените 
уставни предизвици и понудените решенија претставуваат одлична основа врз 
која Македонија треба да го унапредува својот Устав. Компаративната перспектива 
дополнително ги потврдува сознанијата до кои е дојдено, како и препораките кои 
се понудени. Станува збор за извонреден труд кој е од суштинско значење за 
евроинтегративниот процес на Република Македонија и е од особена релевантност 
за теоретичарите и за тие што се вклучени во процесот во практика.

Министерство за правда на Република Македонија
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