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И Н И Ц И Ј А Т И В А 
ППРРЕЕТТССТТААВВККАА  ЗЗАА  ППООВВЕЕДДУУВВААЊЊЕЕ  ППООССТТААППККАА  

ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА ЗАКОН 
 
 
 

I 

Целта на оваа иницијатива за конституциона, јудициелна, нормативна, 

репресивна и aпостериорна контрола in abstracto, е поведување постапка за 

оценување на уставноста на Законот за решавање на спорот помеѓу Владата на 

Република С. Македонија и Макпетрол АД Скопје по пат на спогодба (од 28 

декември 2020 год.) – во целина, како пропис донесен од Собранието на РМ, а 

прогласен со Указ на Претседателот на РМ бр. 08-4761, и објавен во Службен весник 

на РМ бр. 317/2020 (31.12.2020), на стр. 6-16, под нумерација § 4377.  

 
 

II 

Оваа иницијатива за оцена на уставноста на овој контроверзен закон ја 

поднесуваме, како своевидна ааccttiioo  ppooppuullaarriiss sui generis, согласно член 24, став 1; чл. 

108; чл. 110, ст. 1, ал. 1 и чл. 112, ст. 1 од Уставот на Република Македонија (1991); 

како и чл. 12 од Деловникот на Уставниот суд на РМ (1992). 

 
 

III 

Во склоп на оваа Иницијатива, поради итноста и сериозноста на ова правно 

прашање, паралелно и симултано истакнуваме и посебно барање за изрекување 

времена мерка (по чл. 27 од Деловникот) – поради тоа што со ефективното 

спроведување во пракса на побиваниот акт, односно со неговото извршување, можат 

да настанат тешко отстранливи и штетни финансиски последици по републичкиот 
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буџет, како и опасни правни последици по правната сигурност на граѓаните и 

компаниите! Поради ова, како и поради фактот што законот сè уште не е ефективно 

извршен, односно сумата од 33 милиони ЕУР не е исплатена и се чека ребалансот на 

Буџетот за 2021 год., неодложно бараме – во текот на траењето на постапката, а до 

донесувањето конечна одлука по предметов – Судот да донесе привремено решение 

за запирање на извршувањето на поединечни акти или дејствија преземени врз 

основа на оспорениов т.н. закон.  

 

 

IV 

Бараме комплетно поништување, т.е. целосна касација со ретроактивно 

дејство (лат. еx tunc = „оттогаш“) на побиваниот општ правен акт / закон – со Ваша 

конечна и мериторна одлука – од причини што, основано, сметаме дека постојат 

неотстранливи формално-правни и материјално-правни причини за неговата 

ништовност, кои се во директна спротивност со Уставот на РМ, а кои детално ќе ги 

објасниме во образложението подолу. 

 
 

V 
 Сметаме дека горенаведените норми од побиваниов акт се спротивни на 

следниве уставни одредби, стипулирани во нормативниот дел на УУссттааввоотт  ннаа  РРММ 

(1991) – особено во Делот I: Основни одредби; во Делот II: Основни слободи и права на 

човекот и граѓанинот – оддел 2 „Економски, социјални и културни права“, оддел 3 

„Гаранции на основните слободи и права“ и оддел 4 „Основи на економските односи“; 

како во Делот III: Организација на државната власт – оддел 1 „Собрание на 

Република Македонија“ и оддел 4 „Судство“: 
 

    а) чл. 8, ст. 1; ал. 3, 4 и 7 од УРМ:  
Темелни вредности на уставниот поредок на Р. Македонија се: 
   т. 3: - владеењето на правото; 
   т. 4: - поделбата на државната власт на законодавна, извршна и судска; 
   т. 7: - слободата на пазарот и претприемништвото. 
 

  б) чл. 33 од УРМ: 
Секој е должен да плаќа данок и други јавни давачки и да учествува во 
намирувањето на јавните расходи на начин утврден со закон. 
 

в) чл. 51 од УРМ: 
   Во Република Македонија законите мораат да бидат во согласност со 
Уставот, а сите други прописи со Уставот и со закон. 
   Секој е должен да го почитува Уставот и законите. 
 

  г) чл. 55, ст. 1 и 2 од УРМ: 
   Се гарантира слободата на пазарот и претприемништвото. 
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   Републиката обезбедува еднаква правна положба на сите субјекти на 
пазарот.  
   Републиката презема мерки против монополската положба и 
монополското однесување на пазарот. 
 

д) чл. 68, ст. 1, ал. 2, 6 и 19 од УРМ: 
Собранието на Република Македонија: 
   т. 2: - донесува закони и дава автентично толкување на законите; 
   т. 6: - ратификува меѓународни договори; 
   т. 19: - врши други работи утврдени со Уставот. 
 

  ѓ) Амандман XXV, точка 1 на УРМ: 
   Судската власт ја вршат судовите. 
   Судовите се самостојни и независни.  
   Судовите судат врз основа на Уставот и законите и меѓународните 
договори ратификувани во согласност со Уставот. 
   Забранети се вонредни судови. 
   Видовите, надлежноста, основањето, укинувањето, организацијата и 
составот на судовите, како и постапката пред нив, се уредуваат со закон, 
што се донесува со двотретинско мнозинство гласови од вкупниот број 
пратеници. 
   

 

 
 

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е 
 
 

1. ПАРЛАМЕНТОТ НЕ Е ПАРНИЧЕН СУД ЗА ДА РЕШАВА ПРИВАТНИ СПОРОВИ! 
 

Нашиот уставотворец, во Уставот на РМ (1991), ја вградил теоретската 

парламентарна концепција за ограничена законодавна дејност на Собранието на 

РМ – како носител на легислативата, кога во клучниот член 68, којшто ја регулира 

материјалната надлежност на Собранието, користејќи го номотехничкиот метод на 

егземпларно набројување, во последната алинеја, ја користи формулацијата дека 

Собранието „врши и други работи утврдени со Уставот“ [чл. 68, ст. 1, ал. 19 од УРМ]! 

Ова експлицитно значи дека македонскиот парламент не може да има неограничена 

легислативна дејност, во духот на познатата крилатица на швајцарско-францускиот 

мислител Бенжамен Констан (фр. Benjamin Constant / 1767-1830) дека: „Нацијата е 

слободна само кога пратениците се ограничени“! 
 

Во критичниов случај, преку носењето на овој катастрофален т.н. закон, 

Собранието на РМ – спротивно на Амандманот XXV на Уставот – ги надминува своите 

уставни ингеренции и, без никаков уставен основ, прави ultra vires акт на 

противуставно пречекорување на своите овластување и преекстензивно 

проширување на својата надлежност во сферата на судството – како независна трета 
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власт1 – земајќи си ја улогата на вонреден суд за решавање на приватен / стопански / 

трговски правен спор, кој трае повеќе од 15 години, а се води помеѓу Република 

Македонија и приватната компанија / трговско друштво АД „Макпетрол“ – како 

парнични странки in concreto. 

 

  

2. СО ПРИВАТНИ СПОГОДБИ НЕ МОЖЕ ДА СЕ ДЕРОГИРА ЈАВНОТО ПРАВО! 
 

Носењето на ваков небулозен и конфузен закон без уставен основ е во 

директна и еклатантна спротивност со начелото за тријалистичка поделба на 

власта на законодавна, извршна и судска – кое е постулирано како темелна вредност 

на нашиот уставен поредок. Впрочем, државата не може од позиција на јавна власт 

(лат. imperium), да интервенира во судски спор каде што таа учествува како 

рамноправна,, активно или пасивно легитимирана странка – односно тужител или 

тужен (лат. fiscus) – бидејќи уште од Јустинијановата кодификација (VI век), па сè до 

денес, важи прочуената јуристичка максима дека: „Со спогодба на поединци не може 

да се измени јавното право“!2 
 

Да биде иронијата поголема, ова е негативен пример без преседан во 

досегашната наша државно-правна историја, од АСНОМ (1944) до денес, бидејќи во 

над седумдецениската државност – било во рамките на СФРЈ, било како самостојна 

држава – се нема случено лични имиња и презимиња на дури четири физички лица 

да се најдат во нормативниот дел на официјален законски текст!?3 Впрочем, уште од 

Хамурабиевиот законик (XVIII век пр. н. е.) до денес, основна одлика на законите – 

како општи нормативни акти, е тоа што тие – како апстрактни прописи – дејствуваат 

и важат „спрема сите“ (лат. erga omnes), а не само меѓу точно утврдени субјекти (лат. 

inter partes) – како што е случајот со судските пресуди (лат. res iudicata)! Ова е прв 

случај во европската, а можеби и во светската правна историја, со закон да се решава 

приватен спор (лат. iudicia privata) и пратениците да бидат ставени во улога на 

судии-поротници!? 

 
 

3. ЗАКОНОТ Е ПРИВИЛЕГИРАЧКИ И Е ВО ПОЛЗА САМО ЗА ЕДЕН СУБЈЕКТ НА ПАЗАРОТ 
 

Вака изгласаниот т.н. Закон, спаѓа во омразената група која римските 

јуриспруденти ја нарекувале привилегирачки закон (лат. leges privilegiae), а којшто 
 

1 Види чл. 1 од Законот за судови (Сл. весник на РМ бр. 58/2006 и 35/08, 150/10, 83/18, 198/18, 
96/19)): „Судската власт ја вршат судовите во Република Македонија. Судовите се самостојни и 
независни државни органи“. 

2 Јустинијановa кодификација Corpus Iuris Civilis Romani, Digesta – 2, 14, 38 (Papinianus libro secondo 
quaestionum): „Ius publicum privatorum pactis mutari non potest“! 

3 Станува збор за лицата: Зоран Заев, Андреја Јосифовски, Јанез Копач и Дирк Буше. 
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– историски и компаративно гледано – се забранети уште од Римското право, па сè до 

денешни дни! Имено, со ваквиот контроверзен закон едно македонско акционерско 

друштво се става во нееднаква, повластена и фаворизирачка позиција над сите 

останати трговски друштва кои водат спор до државата и на кои им е оневозможено 

со неа да се спогодат на ваков волшебен начин, т.е. ex lege, досега невиден и 

непоимлив во правото – преку носење на ултра специјален закон (лат. lex specialis).  
 

Сакаме да потенцираме, дека оваа „спогодба“ за решавање на спорот нема 

карактер на меѓународен договор, па оттука – како приватна вонсудска 

облигациона спогодба (лат. pacta vestita, односно pacta legitima compromissum)4 – таа 

никако не смее и не може да биде ратификувана од страна на Собранието на РМ и да 

биде вметната како составен дел на закон, оти Собранието за тоа нема уставно 

дадена надлежност! А сè што е воведено спротивно на јавното право (лат. ius 

publicum), не може да произведе никакви правни последици.5 
 

Предметниот оспорен закон е во еклатантна спротивност со Уставот кој, пак, 

изрично и со императивна норма (лат. ius cogens) ја гарантира еднаквата правна 

положба на сите субјекти наа пазарот, вклучувајќи ја тука и т.н. антомонополска 

клаузула [чл. 55 од УРМ]. Овој екстремно штетен и проолигархиски закон е 

спротивен на јавниот интерес (лат. utilitas publica) – затоа што воведува посебен 

повластен третман за една моќна нафтена корпорација, за сметка на сите останати 

кои се бават со енергетски бизнис – што е недопустливо и мора да биде 

санкционирано! Ова би било и во духот на законското начело на забрана на 

искористување на монополска положбa, екплицитно пропишана во чл. 7 од Законот 

за облигационите односи (Сл. весник на РМ бр. 18/2001 и 78/01, 4/02, 59/02, 5/03, 

84/08, 81/09, 161/09, 23/13, 123/13).6 

 
 

4. ЗАКОНОТ Е ЕКСТРЕМНО ШТЕТЕН И СПРОТИВЕН НА ЈАВНИОТ ИНТЕРЕС  
 

Да биде апсурдот поголем, во законот-спогодба нема збор за тоа кој го плаќа 

данокот на капитална добивка – што во нормални околности би требало да го 

стори „Макпетрол“ – што, пак, е во директна спротивност на чл. 33 од Уставот кој 

вели: „Секој е должен да плаќа данок и други јавни давачки и да учествува во 

намирувањето на јавните расходи на начин утврден со закон“! Понатаму, нема ниту 

 
4 „Компромисот е сличен на судење и служи за завршување на спорот“ – Digesta, 4, 8, 1 (Paulus libro 

secondo ad edicto). 
5 Така и во Јустинијановите Дигести: „Quod vero contra rationem iuris receptum est, non est 

producendum ad consequentias“ – D. 1, 3, 14 (Paulus libro quinquagensimo quarto ad edictum). 
6 Член 7 од ЗОО: „Во засновувањето на облигационите односи учесниците не можат да установат 

права и обврски со кои, за кој и да е од нив или за друг, се искористува монополската положба на 
пазарот“. 
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збор за тоа дали на државата РМ би и следувала дивиденда од добивката од 

досегашното успешно работење на Гасоводот „ГА-МА“, а ја нема ни потребната 

одлука од надлежната Комисија за хартии од вредност!?  
 

И, како капак на сета илегалност на процесот, сведоци сме на класични 

облигациони небулози во самата Спогодба, која е силум спопикана како составен 

дел на законот:  

(1)  Л е з и ј а   –  односно на она што Римјаните го нарекувале оштетување преку 

половина, т.е. за една „златна акција“ чија номинална вредност е ок. 19 милиони ЕУР, 

Владата ќе му исплати на „Макпетрол“ сума во вредност од 33 мил ЕУР – што значи 

имаме повреда на принципот на еквивалентност, т.е. очигледен несразмер на 

заемните давања, или т.н. прекумерно оштетување (лат. laesio enormis) на едната и 

правно неосновано збогатување на другата договорна страна (лат. condictiones sine 

causa);  

(2)  R e s   i n t e r   a l i o s   a c t a  –  од нигде-никаде, во членот 5 од контроверзната 

Спогодба за регулирање на меѓусебните односи, помеѓу странките Влада на РМ и АД 

„Макпетрол“, се појавува и се инволвира неповикано трето незаинтересирано лице, 

АД НЕР – Национални енергетски ресурси, во државна сосптвеност, преку кое треба 

да се изврши налогот за плаќање, иако тоа никаде не фугурира како странка или, пак, 

како сопарничар/замешувач во спорот – кој, пак, делува исклучиво и само меѓу 

странките, како точно утврдени и однапред познати правни субјекти (лат. доктрина 

на ограничено дејство на обврските inter partes)!? 

 
 

5. УСТАВНИОТ СУД ВЕЌЕ ИМА ДОНЕСЕНО КАСАТОРНА ОДЛУКА ЗА СЛИЧНО ПРАВНО 

ПРАШАЊЕ (QUAESTIO IURIS) 
 

De facto и de iure, Уставот на РМ не дозволува решавање судски спорови со 

закон, туку само со пресуда – која се носи „во името на граѓаните на РМ“!7 Во еден 

сличeн случај, per analogiam, Уставниот суд на РМ, во време на 

претседателствувањето на еминентниот уставен судија проф. д-р Тодор Џунов – веќе 

има укинато ваков екстремен Закон за ратификација на Билатералниот договор 

меѓу Република Македонија и Република Грција за изградба и управување со нафтовод 

(Сл. весник на РМ бр. 62/1999) – со Одлуката У. Бр. 140/2001 (4.12.2002), која 

иницијатива е поднесена токму од страна на сегашниов инволвиран протагонист АД 

 
7 Види и чл. 13 од Законот за судови (2006): „Судските одлуки се изрекуваат во името на граѓаните на 

Република Македонија. Правосилната судска одлука има неприкосновено правно дејство. Судската 
одлука може да ја менува или укинува само надлежен суд во постапка пропишана со закон. Судските 
одлуки се задолжителни за сите правни и физички лица и имаат поголема правна сила во однос на 
одлуките на кој и да е друг орган. Секој е должен да ја почитува правосилната и извршната судска 
одлука под закана на законски санкции“. 
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„Макпетрол“ – Акционерско друштво за промет со нафтени деривати, каде што, 

меѓудругото, се нотира дека: 

a) „Судот оцени дека, всушност, се повредува уставното начело на еднаквата 

правна положба на сите пазарни субјекти и се воспоставува партикуларен режим 

само во поглед на еден стратешки инвеститор“ [точка 6, параграф §11 , стр. 8]; 

б) „...Па со оглед на тоа што, во конкретниов случај, на инвеститорот му се 

признава право на ослободување од плаќање данок и други јавни давачки, 

односно се дезавуираат овие уставни одредби, оцени дека Законот чиј составен дел е 

овој договор, е несогласен со Уставот на РМ“ [т. 6, пар. §13, стр. 8]; 

в) „Во тој контекст, Судот ја имаше предвид и одредбата од чл. 8, ст. 1, ал. 3 од 

Уставот, според која една од темелните вредности на уставниот поредок на 

Република Македонија е владеење на правото, па оцени дека со Договорот е 

повредено и ова уставно начело“ [т. 6, §12, стр. 8 – зат. цит]! 

Argumentum a maiore ad minus, тргнувајќи од фактот што Уставниот суд веќе 

укинал сличен меѓународен и ратификуван привилегирачки договор – за кој, да 

потенцираме, Собранието е надлежно да го донесе, дотолку повеќе има право да 

укине и ваков срамен приватен договор, за чие носење Собранието нема никаква 

уставна надлежност! 
 

* * * 

Поради сè што е наведено претходно, сметаме дека овој 

антиконституционален закон е инкомпатибилен со нашиот демократски уставен 

поредок, при што истиот треба што побрзо да биде касиран и веќе да не постои во 

нашиот правен систем, како еклатантно противуставен и без преседан! 

* 

НАПОМЕНА: Врз основа на досегашното лошо искуство при комуникацијата со 

Вашите служби, како подносители, БАРАМЕ да бидеме перманентно, навремено и 

писмено известени за понатамошното постапување, како и за исходот од оваа наша 

Иницијатива – согласно чл. 13 и чл. 22, ст. 1-2 од Вашиот Деловник за работа  (Сл. 

весник на РМ бр. 70/1992 и 202/19, 256/20). 
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ПП ЛЕВИЦА: 
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