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Да се зборува и да се пишува за предизвиците на слободата, правната држава и

владеењето на правото претставува предизвик и самото по себе. Се одлучив да

пишувам на оваа тема од причина што слободата, правната држава и владеењето на

правото претставуваат елементарни предизвици за нормално функционирање на

денешните современи општества насекаде во светот.

Човечкото суштество поседува одредени права со самиот факт што е човек.

Оттука, слободите и правата извираат од самата природа на човекот, а не од волјата на

државната власт. Затоа, слободите и правата се неотуѓиви и неприкосновени права, кои

државната власт може само да ги штити, но не и да ги ограничува или да ги укинува по

сопствена волја.1

Според англискиот политички филозоф Томас Хобс, „слободен човек е оној кој

не е спречен во остварувањето на сопствената волја”. Друг англиски филозоф Џон Лок,

пак, истакнува дека „во политичкото општество, поимот слобода го добива значењето

на непопреченост од страна на било каква законодавна власт, освен од онаа на која по

пат на општа согласност ќе ѝ се потчини заедницата. Луѓето се слободни од присилата

на оние изрази на туѓата волја и од правните ограничувања кои не произлегуваат од

самоникнатата законодавна власт во оној степен во кој таа ја ужива нивната доверба.“2

Во истото дело, Лок наведува дека „слободата на луѓето кои што живеат под влада е

ограничена само од оние правила кои ги почитуваат сите припадници на општеството,

а кои ги создава законодавната власт која општеството ја воспоставува.“ Јас би се

согласил со британскиот филозоф Исаија Берлин, кој во делото „Слобода и нејзиното

предавство“ истакнува дека: „слободата отсекогаш во суштина се состоела од правото

да го избереш она што сакаш да го избереш бидејќи така си одлучил да избереш,

неприсилен, немалтретиран, непроголтан од масивен бирократски систем; како и од

правото да пружиш отпор, да бидеш непопуларен, да застанеш зад своите уверувања

1 Светомир Шкариќ и Гордана Силјановска-Давкова, Уставно право (второ издание), Скопје, Култура,
2007, стр. 351

2 Two Treatises on Government: A Translation into Modern English, ISR/Google Books, 2009, p. 76
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само затоа што се твои уверувања. Така изгледа вистинската слобода, и без неа не

може да има ниту слобода од било каков вид, ниту пак илузија на слобода.“

На почетокот на XIX век во германската правна мисла се појавува токму

синтагмата правна држава (rechsstaat). Идејата за правна држава имала неколку

аспекти, и тоа: материјален аспект - правото да има предност во однос на државната

власт и да служи за заштита на основните човекови слободи и права; формален аспект -

уставот и законите не смее да ги нагласуваат целите на државата и содржината на

законите и другите правни акти, туку да бидат нагласени формалните белези на

уставноста и законитоста и најпосле социјален аспект - заштита на личноста и на

материјалните добра, правна сигурност за сите граѓани во правец на остварување на

нивните потреби и интереси, како и создавање на социјална еднаквост во самото

општество. Денешниот современ концепт на правната држава во своето средиште го

става човекот како индивидуа. За да може да се зборува за правна држава во вистинска

смисла на зборот неопходно е да постои демократија, поделба на власта на три столба

(законодавна, извршна и судска), уставна основа на законодавната дејност, да се

почитува начелото на законитост, како и да постои законитост во работата на органите

на државната управа. Во овој контекст, денес правната држава се сфаќа како држава во

која владее правото или како држава која своите функции ги остварува со помош на

правото. За жал, правната држава сѐ„помалку се сфаќа како држава која има за цел да

ја заштити или да ја прошири слободата на човекот во општеството.“3 А токму тоа е

она што би требало да го направи денешната современа правна држава. Слободата на

човекот во општеството мора да биде темелот врз кој ќе се изградува правната држава,

а тој темел во ниту еден момент не смее да биде потценет или пак загрозен. Во

спротивно ќе дојде до уривање на правната држава, а тоа не смееме да си го дозволиме.

Владеењето на правото се заснова врз слободата на човекот и неговото право

самостојно да ги развива сопствените способности, со помош на правото и на правниот

поредок. Во таков контекст, владеењето на правото се јавува како облик на слободата

на човекот, а не како облик за нејзино ограничување. Следствено, правото претставува

вештина на слободата, односно средство на слободата на човекот.4

Проширувањето на концептот на владеење на правото со сè поактуелниот

концепт на добро управување (good governance) дополнително создава притисок врз

3 Светомир Шкариќ и Гордана Силјановска-Давкова, Уставно право (второ издание), Скопје, Култура,
2007, стр. 323

4 Gordana Siljanovska – Davkova, Democracy and Globalization – between Rule od Law and Rule od Men,
Правни живот, бр. 12, том 4, 2006
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политичките елити, од кои веќе не се бара само чесно и балансирано управување, туку

се бара истото да ги вклучува и принципите на отчетност, транспарентност,

ефикасност, ефективност, инклузивност итн. Ова го поставува концептот на владеење

на правото во сосема поинаква перспектива која бара далеку посложени системи и

мрежи на управување во рамките на државата, а сè со цел да се одговори на

современите предизвици на владеењето на правото без да се загрози демократскиот

карактер на политичкиот систем.5

Од ова гледаме дека правото како облик на слободата на човекот треба да биде

надоградуван и заштитуван, а не изобличуван. Правото мора да биде почитувано и

применувано од страна на сите и да важи за сите, бидејќи селективното почитување и

селективната примена на правото го изобличуваат неговиот дух и идеал. А кога тоа се

случува не можеме повеќе да зборуваме и да веруваме во правото, односно во правната

држава, во поширока смисла на зборот. Затоа, потребно е постоење на неколку основни

постулати за да може да се зборува дека во една држава постои владеење на правото.

Тоа се: „прво, примарно значење на човековите слободи и права; второ, постоење на

ограничена државна власт; трето, поделба на власта на законодавна, изврша и судска;

четврто, постоење на независно судство и петто, правна сигурност на човекот и

граѓанинот.“6 Без постоење на овие основни постулати, не постои ниту владеење на

правото. Вистинско владеење на правото ќе имаме кога ќе создадеме политички систем

кој ќе има граѓанска душа, систем во кој ќе владее правичноста и праведноста, односно

систем во кој ќе владее слободната индивидуа.

Меѓутоа, во поново време, интересот за државата одново расте. Владеењето на

правото имплицира постоење на држава со доволен и неопходен авторитет. Притоа,

авторитетот на државата произлегува од нејзиниот демократски легитимитет. Правото

има потреба од држава која ќе го гарантира јавниот поредок и ќе го стави во сила

правниот поредок.7

И откако теоретски ги разработивме и разграничивме поимите за слободата,

правната држава и владеењето на правото, потребно е да укажеме на тоа кои се

предизвиците со кои се соочуваат овие постулати во секое модерно општество. Овде во

прв ред би ги истакнал: непочитувањето и кршењето на основните човекови права и

слободи; постоењето на формална, но не и на фактичка поделеност на трите власти

5 Ненад Марковиќ: Владеење на правото, Политичка мисла, година 8, број 32, Скопје, декември 2010, стр.
7-8

6 Светомир Шкариќ и Гордана Силјановска-Давкова, Уставно право (второ издание), Скопје, Култура,
2007, стр. 321

7 Ibid, стр. 323
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(законодавна, извршна и судска); недовербата на граѓаните во институциите на

системот, а со тоа и постојаното чувство на несигурност кај граѓаните; сраснатоста на

партијата со државата, односно (зло)употреба на државните институции и апарати за

партиски активности и промоции.

Човековите права, кои уште се нарекуваат и природни права, претставуваат

универзални права кои подеднакво им припаѓаат на сите луѓе, едноставно затоа што се

човечки суштества. Исто така, човековите права се и генерално прифатени принципи

за праведност и правда. Слободно можеме да кажаме дека човековите слободи и права

претставуват цивилизациска придобивка за сите народи. Тие се наднационална

категорија на права, односно властите во сите држави во светот се обврзани истите да

ги почитуваат и заштитуваат. Нивната повреда од страна на државната власт

претставува најгрубо кршење на истите и за тоа е предвидена одговорност на државата

пред Меѓународниот суд за човекови права. Но, и покрај ова, денес во многу држави

човековите права се прекршуваат.

Поделбата на власта на три столба – законодавна, извршна и судска е

предвидено со највисокиот правен акт во една држава, а тоа е Уставот. Одделувањето е

предвидено со цел истите подобро и поефикасно да функционираат во насока на

исполнување на своите цели и задачи. Законодавната власт ја има улогата да донесува

закони со кои ќе се регулира одредена област од општественото живеење. Извршната

власт е задолжена за предлагање на законодавни решенија кои треба да ги доставува до

органот што ја врши законодавната власт. Во ниту еден момент законодавната власт не

смее да биде нем извршител на политиките, целите и активностите на извршната власт.

Помеѓу овие две власти потребно е да постои соработка и ништо повеќе. Судската

власт, пак, мора најодговорно да си ја извршува својата функција во насока на

остварување на правото и правните норми. Во ниту еден случај, судската власт не смее

да подлегнува под притисоците од политичките актери во државата, бидејќи во

спротивно доаѓа само до девалвација на улогата на судиите во рамките на општеството

и до делегитимирање на судската професија.

Недовербата на граѓаните во институциите на системот предизвикува

постојаното чувство на несигурност кај граѓаните во една држава. Недовербата се

појавува во моментите кога општествената јавност е во директен однос со одредена

институција на системот, а притоа се јавува било каква злоупотреба или прекршување

на некое право на личноста која има за цел истото тоа право да го реализира.

Повторувањето на ваквата практика допринесува поголем дел од граѓаните да ја
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изгубат довербата во институциите на системот што треба да се грижат за остварување

на граѓанските права.

Сраснатоста на партијата со државата, односно (зло)употреба на државните

институции и апарати за партиски активности и промоции е, за жал, редовна практика

во многу држави кои се наоѓаат на патот кој води кон изградување на вистинска

демократија, односно ставање на слободната индивидуа во центарот на општествено-

политичките активности. Со овој предизвик, порано или подоцна, ќе мораме да се

соочиме и ние во нашата држава.

Сите овие предизвици мора да бидат надминати, за да се овозможи да имаме

вистинска слобода за каква што пишуваше Исаија Берлин, за да имаме правна држава

во кој слободата на човекот во општеството ќе биде темелот врз којшто ќе се изградува

самата правна држава и за да постои владеење на правото како облик на слободата на

човекот.

Користена литература:

1. Светомир Шкариќ и Гордана Силјановска-Давкова, Уставно право (второ

издание), Култура, Скопје, 2007;

2. Two Treatises on Government: A Translation into Modern English, ISR/Google

Books, 2009;

3. Gordana Siljanovska – Davkova, Democracy and Globalization – between Rule od

Law and Rule od Men, Правни живот, бр. 12, том 4, 2006;

4. Ненад Марковиќ: Владеење на правото, Политичка мисла, година 8, број 32,

Скопје, декември 2010.


