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ВОВЕД 

Според членот 6 од Законот за семејство, бракот е со закон уредена 

заедница на маж и жена во која се остваруваат интересите на брачните другари, 

семејството и општеството, со слободна одлука на мажот и жената да склучат 

брак, а сето тоа да биде поткрепено со меѓусебно почитување, рамноправност, и 

заемно помагање.  

Во современото општество доколку бракот не се развива врз основа на 

очекувањата на брачните другари, на едниот од нив или на двајцата брачни 

дугари, дозволено е таквиот брачен однос уште за време на животот на брачните 

другари, да престане со развод на брак.  

Правниот начин за престанок на брак  е регулиран со закон, во одредена 

постапка со одлука на орган врз основа на правила предвидени со закон. 

Во современото општество постојат многу промени во однос на причината, и 

можноста за развод на брак, при што е изразена голема либерализација, но под 

контрола на државен орган почитувајќи ги правата утврдени со закон.  

Причините за развод на брак во нашата територија доживеа голема 

еволуција. Така во 1946 година големата ингеренција на судот довела да  

разводот на брак биде невозможен, но денес со намалената ингеренција на судот 

се појави целосна либерализација во врска со разводот на брак, така што брак во 

кој нема деца може да се разведе многу побрзо и полесно. Ова е резултат на 

современото гледиште на бракот, како заедница  во кој се остваруваат интересите 
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на брачните другари, и во која во складност ќе се одвива одгледувањето на 

децата. Ако таквата цел не може да се оствари, тогаш се појавува незадоволство 

и неуспешна брачна врска која доведува до развод на брачните другари. 

Целата таа постапка на развод мора да биде предводена пред надлежен 

орган, со цел да се евидентира фактот кој има значајни правни последици во 

однос на брачните другари како и во односот на децата. Исто така, битен е и 

имотноправниот однос помеѓу нив како што е заедничкиот имот, трошоците за 

заедничкото домаќинство и други обврски.  

Причините за развод на брак настануваат по склучувањето на брак, во текот 

на заедничкиот живот на брачните другари, каде се  појавуваат одредени 

околности определени со закон, врз основа на кои судот донесува одлука за 

развод на брак.  

Разводот на брак всушност претставува единствен излез од состојбата на 

тешката нарушеност на брачните односи, односно спас од лошиот брак. 

Последиците на развод на брак се однесуваат на: престанок на бракот и брачната 

заедница, презимето на брачниот другар, каде брачниот другар може да бара 

промена на презимето доколку го зел или го дал своето презиме, доделување на 

издршката на децата од разведениот брак, право на барање на издршка од страна 

на необезбедениот брачен другар, имотните односи на брачните другар, 

наследувањето на преживеаниот брачен другар. 

За развод на брак меродавно е правото на државата чии државјани се двата 

брачни другари во времето на поднесувањето на тужбата, ако пак брачните 

другари се државјани на различни држави во времето на поднесувањето на 

тужбата  за разводот на брак надлежни се двете држави. Исто така, ако еден од 

брачните другари е државјанин на Р.Македонија но нема живеалиште во 

Р.Македонија за разводот на брак надлежна е Р.Македонија. 

Постапката за развод на брак е регулирана со одредбите од членот 228 и 260 

од Законот за семејство.  
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1. ТУЖБА ЗА СПОГОДБЕН РАЗВОД НА БРАК 

Со одредбите од ст. 1  од чл. 39 е пропишано дека бракот може да се 

разведе со заемна согласност на брачните другари, овај начин на развод на брак 

не претставува причина за развод туку начин на кој брачните другари можи да 

бараат развод, во овај случај причината може да не постои, или да биде 

прикриена. Овај начин на развод фактички им излегува во пресрет на брачните 

другари, односно им е во интерес, не водејќи сметка за опшествените интереси, 

за важноста на бракот како и за интересите на децата, туку лекомислено брачните 

другари пристапуваат кон развод. 1 

Од 1973 година кога бил воведен спогодбениот развод на брак па  се до 

денес, тој спогодбен развод на брак претставува заемна согласност на брачните 

другари за развод на брак без никакви конфликти помеѓу нив, со волја за 

разбирање за понатамошното воспитување и одгледување на децата кога тоа 

најповеќе им е потребно. Брачните другари кои оцениле дека нивниот брак е 

неуспешен можат без поголема ангажираност на органите само со изјавена волја 

за развод на брак пред судот, судот да утврди дека брачните другари согласноста 

за развод на брак ја донеле сериозно, слободно и неколебливо и да го разведе 

бракот согласно член 43 ст 3 од законот за семејство. 

Постојат два начини со кои брачните другари можат да се разведат со 

заемана согласност и тоа: 

• Кога брачните другари немаат заеднички деца, во тој случај 

претседателот на советот кој ја спроведил постапката за мирење, без 

одржување на рочиште за главна расправа, во случај само ако 

мирењето не успеало, ќе донесе пресуда со кој бракот се разведува 

согласно член 248 од законот за семејство 

• И кога брачните другари имаат заеднички деца, согласно ст 2 од член 

39 член 237, 256 и други членови од законот за семејство. 

                                                           
1
  Ст. 1 . член 39 од законот за семејство 
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Брачните другари кои сакаат да се разведат со заемна согласност, а притоа 

имаат заеднички малолетни деца над кои им е потребно родителско право, 

потребно е да поднесат спогодба за начин за вршење на родителските права и 

должности и за издржувањето на децата.  

Според членот 80 ст 2 судот ќе прибави мислење од центарот за социјални 

работи за прашања поврзани со родителското право. 

Спогодбата за начинот на вршење на родителските права и должности мора 

да биде јасна и да постои јасна назнака  за тоа  кај кој родител ќе останат децата 

на издржување и на кој начин ќе го извршува нивно издржување.  

Спогодбата се поднесува писмено кон предлогот за спогодбен развод на 

брак или усно на записник кај надлежен Основен суд.     

 

2. ТУЖБА ЗА РАЗВОД НА БРАК ПОРАДИ НАРУШУВАЊЕ НА БРАЧНИТЕ 

ОДНОСИ ДО СТЕПЕН НА НЕПОДНОСЛИВОСТ 

Врз основа на членот 40 од законот за семејство бракот може да се разведе 

доколку заедничкиот живот на брачните другари станал неподнослив.  

Развод на брак врз основа на оваа причина може да поднеси било кој брачен 

другар, без разлика дали е виновен  за нарушувањето на односите или не.2 

Либералното гледање на бракот овозможува развод на брак без големи 

тешкотии кога бракот ќе ја изгуби смислата и целта на постоење. Судот при 

поднесувањето на тужбата за развод на брак потребно е да утврди дали брачните 

односи се нарушени до степен на неподносливост на заедничкиот живот, и по 

утврдената фактичка состојба да го разведе бракот. 

Нарушеноста на брачните односи претставува околност која се цени според 

одредени стандарди во меѓучовечките односи, односно самиот однос помеѓу 

брачните другари. Нарушените односи се утврдуваат врз основа на факти кои се 
                                                           
2
  Член 40 од законот за семејство 
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забележливи од страна на трети лица пример кога постојат нарушени односи 

помеѓу брачните другари тие не одат заедно на гости, не разговараат меѓу себе, 

се повлекуваат еден од друг и друго.  

Неподносливоста во заедничкиот живот е субјективна категорија зависна од 

секој брачен другар, од неговиот однос кон постоечката состојба на бракот и 

брачната заедница од која зависи дали брачната заедница треба да се одржи или 

раздели. Центарот за социјални работи треба да води сметка за постапката за 

мирење на брачните другари, бидејки нарушеноста на брачните другари може да 

биде минлива, и таквиот брак да опстане.  

Од судската практика на судовите на поранешна  СФРЈ издвоени се 

одредени правни стојалишта кои се од значење за членот 40 од законот за 

семејство. 

• Нарушените брачни односи треба да се трајни со последица на 

неподнослив заеднички живот  и непостоење на услови за негово 

подобрување. 

• За да бракот се разведе, не е доволно нарушените брачни односи да 

се преодни и минливи  

• Разводот на брак ќе биде оправдан, иако неподносливиот брак се 

однесува само на еден од брачните другари. 

• Судот при оценувањето на фактите да со цел се разведе бракот, 

должен е и да ги цени сите постапки на брачните другари не само тие 

кои се случувале за време на заедничкиот живот туки и тие постапките 

кои се случувале одкако не живееле заедно, бидејќи и тие се од 

значење за разводот на бракот. 

• Долгиот одвоен живот на брачните другари не е причина за развод на 

брак доколку еден од брачните другари заминал на друго место да 

живее поради подобра заработувачка.3 

                                                           
3
 Миле Хаџи Василев – Семејно право од 1990 година 
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Без разлика кој е виновен за трајната несогласност помеѓу брачните другари 

и без разлика каде ќе живеат бракот ќе се разведе.  

 

3. ТУЖБА ЗА РАЗВОД НА БРАК ПОРАДИ ФАКТИЧКИ ПРЕСТАНОК НА 

БРАЧНАТА ЗАЕДНИЦА ПОДОЛГО ОД ЕДНА ГОДИНА 

Брачниоте другари може да бара развод на брак ако брачната заедница 

фактички престанала подолго од една година член 41 од законот за семејство.4 

При фактичкиот престанок на брак во период од една година, развод на брак 

може да побара секој брачен другар, вклучувајќи го и онај кој ја напуштил 

брачната заедница. Судот по ваквото барање од страна на брачните другари, ги  

испитува фактите за тоа дали навистина брачната заедница е прекината и дали 

тој прекин трае подолго од една година, но не навлегувајќи во причината зошто 

бракот фактички престанал.  

Просторната одалеченост на брачните другари поради дошколување, 

усовршување за потребите на професијата, не се третира како фактички 

престанок на бракот. Во овие случаи брачната заедница не прекинува да 

функционира, и брачните другари си ги исполнуваат своите брачни обврски. 

Во одредени случаеви брачните другари не го менуваат живеалиштето, 

живеат под ист покрив, но не комуницираат и не ги исполнуваат правата и 

обврските кои се дел од една брачна заедница. Таквиот брак се вика мртов брак 

во кој постои фактички прекин на брачната заедница.  

Исто така како причина за развод на брак се смета кога едниот од брачните 

другари на другиот брачен другар не му го знае трагот повеќе од една година и 

нема никаква вест за него, во таков случај брачниот другар може да бара развод 

на брак. 5 

                                                           
4
 Член  41 од законот за семејство  

5
Лилјана Спировиќ Трпеновска – Семејно право Правен факултет Скопје 2008 година  
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4. ТУЖБА ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА РАЗВОД НА БРАК СКЛУЧЕН ПРЕД ДА 

ПРЕСТАНЕ ПОРАНО СКЛУЧЕНИОТ БРАК 

Според членот 17 од законот за семејство лице не може да се склучи нов 

брак, доколку порано склучениот брак не му престанал.  

Од законската дефиниција произлегува моногамноста на бракот, односно тоа 

дека едно лице не може да склучи нов брак доколку порано настанетиот брак не 

му престанал. 6Врз основа на членот 34 од законот на семејство  бракот може да 

престане само со смрт на еден од брачните другари, и со прогласување на 

исчезнатиот брачен другар за умрен.    

 

5. ТУЖБА ЗА РАЗВОД НА БРАК СКЛУЧЕН СО ЛИЦЕ СО ТЕШКА 

МЕНТАЛНА ЗАОСТАНАТОСТ   

Според членот 18 од законот за семејство, не може да склучат брак лица кои 

поради душевно заболување со присуство на психотични симтоми кои не се во 

состојба да го сфатат значењето на бракот и обврските кои произлегуваат од него.    

Не можат да склучат брак и лица кои заостануваат во менталниот, 

психичкиот развој, исто така припаѓаат во групата со најтешка ментална 

заостанатост. 

Лица кои се распоредени како лица со умерени пречки во психичкиот развој 

или со лесни пречки, како и лица кои имаат тешки наследни заболувања во 

фамилијата, можат да склучат брак по претходно прибавено мислење издадено 

од Заводот за ментално здравје на деца и млади Скопје и друга установа која се 

занимава со генетски истражувања.  7 

Во ставот 1 во членот 18 од законот за семејство, станува збор за душевно 

заболување како брачна пречка, во ставот 2 од членот 18 како брачна пречка се 

                                                           
6
 Член 17 од законот за семејство 

7
 Член 18 од законот за семејство 
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јавува тешка или најтешка ментална заостанатост, се мисли на заостанатост од 

типот имбицили и идиоти.  

Знаењето на едниот брачен другар, како и знаењето на самиот болен другар 

за неговата состојба во моментот на склучување на бракот, не овозможува 

поднесување на тужба за развод на брак.8 

 

6. ТУЖБА ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА БРАК СКЛУЧЕН ВО ЗАБЛУДА  

Поради постоењето на причините утврдени со закон како што се: не 

наполнилнати 18 години од животот,  доколку порано склучениот брак не му 

престанал пред да склучи нов брак, исто и лица кои поради душевно заболување 

не може да го сфатат значењето на бракот, како и лица кои се во прва линија во 

сродство не можат да склучат брак , постоењето на овие причини, доведува до 

причина за развод на брак.  

Пречката како што е душевно заболување, судот не може да ја отстрани со 

одлука, бидејќи е неостранлива брачна пречка, бидејќи се работи за тешко 

душевно заболување кое не може да се лекува и не може да се подобри.  

Поништување на брак склучен во заблуда може да бара само брачниот 

другар кој во заблуда се согласил да склучи брак.  

Тужба може да се поднесе во рокот од една година од моментот на 

сознанието за заблудата.9 

 

 

 

                                                           
88

„Тужби“ на граѓанското и деловното право и во работните спорови (обрасци, прописи, објаснувања 

практика)од Д-р Кирил Чавдар и Д-р Димко Миленков Скопје 2002 

  
9
 Челен 36 од законот за семејство 
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7. ТУЖБА ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА БРАК СКЛУЧЕН ПОД ПРИСИЛА 

Врз основа на членот 19 од законот за семејство, бракот не е полноважен, 

кога согласноста за склучување на брак е дадена под присила.  

Бракот е  брачна заедница која се формира врз основа на слободен избор на 

брачните другари, бидејќи доколку  бракот не е склучен по слободен избор може 

да се создаде неуспешна брачна заедница.  

Членот 35, 36, 37 и 38 истакнува дека бракот ќе се поништи доколку  

постоеле причини содржани во членовите 16 до 22 од законот за семејство.    

Во судската практика на судовите на поранешната СФРЈ постоеле одредени 

стојалишта кои можат да бидат дел од членот 19 од законот за семејство. 

• За заблуда се смета кога брачниот другар не знаел дека другиот 

брачен другар бил осудуван за кривично дело сторено од нечесни 

мотиви. 

• Постоење на страв од сериозна закана упатена кон лицето 

• Незнаењето на брачниот другар за другиот брачен другар дека е глув 

• Половата немоќ спрема брачниот другар претставува заблуда поради 

која бракот може да се поништи. 

• Непостоењето на жената можност за раѓање на деца е причина поради 

која брачниот другар може да бара развод на брак10. 

Поништување на брак склучен под присила може да бара само брачниот 

другар кој бил присилен да го склучи бракот. 

Тужба може да се поднесе во рок од една година од денот кога опасноста од 

извршувањето на принудата престанала. 11 

 

                                                           
10

„Тужби“ на граѓанското и деловното право и во работните спорови (обрасци, прописи, објаснувања 

практика)од Д-р Кирил Чавдар и Д-р Димко Миленков Скопје 2002 

 
11

 Член 36 ст 2 од законот за семејство  
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ЗАКЛУЧОК 

Според предходното очигледно Законот за семејство во РМ е доста 

либерален за равод на бракови, и дава повеќе можности за развод. Споредено со 

некои закони за семејство од други држави нашиот закон е напреден, модерен, 

либерлен и ги предвидел сите можни причини врз основа на кои брачните другари 

можат да се разведат и тоа во разумни рокови. Истовремено Законот за семејство 

во РМ деталано ги предвидел и последиците кои настануваат од разводите на 

бракови при што вметнал и институција обид за помирување на брачните другари 

од надлежен судија пред самата постапка за развод на бракови. Тоа во законот е 

предвидено бидејќи последиците од разводите на бракови се многу тешки за 

самите брачни другари, нивните семејства, но претежно поселдиците се најтешки 

и најчуствителни за децата на разведените родители  бидејќи најчесто истите се 

оставени сами насебе и  се криминализираат.    

Ваквиот Закон за семејство во РМ е донесен врз основа на судската пракса 

како од времето на поранешна СФРЈ така и од поновото време на РМ но секако се 

вметнати и  квалитетни одредби и од  странски закони.     
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