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 НАМЕСТО  ВОВЕД 

 

Секој човек обавува или обавувал некаква активност во животот за да си обезбеди 

сопствена егзистенција. Работата за која се определува една индивидуа идеално е да биде 

предмет на нејзино интересирање и да се образува и стручно оспособува за истата, но таа 

може да зависи и од економските побарувања на индивидуата или на нејзиното семејство 

или едноставно околностите во кои моментално егзистира да ја принудат на таков избор. 

За некого е важно што се работи и да се сака и се посвети внимание на тоа што се работи, 

други пак работат чисто механички и само го гледат крајниот продукт од својот вложен 

труд т.е. паричниот надомест кој ќе го добијат на крајот на месецот. Би сакала кога секоја 

индивидуа би припаднала во оние првите и да работи со љубов и посвета, а оние 

„работници-роботи“ да се сведат на минимум. Ама, најлошо е кога кај оние кои сакаат да 

работат и да се посветат ќе ја убиете желбата и ќе го згаснете мотивот за работа, зошто 

дури тогаш сè ќе се сведе на релативизам и рутина, секој ќе оди на работа, ќе гледа само 

да ,,прелета работното време“ и да си дојде дома, а за тоа ќе трпат прво корисниците на 

услугите, потем и самите работници. Оттука барањето за морал и етика кај секој работник 

го ставам на пиедестал. Тука ќе го цитирам Имануел Кант кој за моралот ќе рече „моралот 

не е само доктрина која нас ни објаснува како да бидеме среќни, уште повеќе моралот нас 

ни појаснува како да станеме достојни за да бидеме среќни“ (во контекст на работата ова 

би го протолкувала како-вашиот морал нема само да ве направи среќни додека сте на 

работа и успешнo ја извршувате истата, уште повеќе тој ќе ви помогне преку начинот на 

кој ги пружате услугите на другите, да се почувствувате достојни за таквата среќа-за мене 

ова второво е повозвишено чувство)“, како и една стара  кинеската поговорка која вели: „ 

кој е способен да се вцрвенува во образите, тој не може да има црно срце“( ова пак би го 



протолкувала како - доколку сите работници имаат морал, етика и способност да се 

засрамат и признаат кога ќе згрешат, со сигурност ќе имаме работници кои секој 

работодавач би ги посакал покрај себе, зошто ако се изгуби моралот и етиката кај еден 

работник никакви казни веќе не помагаат). 

Во оваа статија конкретно ќе се осфрнам на моралот и етиката во правничката професија. 

Улогата на правниците е значајна и повеќекратна во едно општество. Едните ја делат 

правдата решавајќи спорови со донесување на пресуда, други ги застапуваат странките во 

судница овозможувајќи им да остварат некое нивно загарантирано право, трети 

составуваат или потврдуваат акти и потписи, четврти извршуваат судски пресуди, петти 

со помало, но не и понезначајно место, медијаторите, тука се да се погрижат спорот да се 

реши на мирен начин со компромисно решение. Нема демократска правна држава без 

правници. Но, колку и да е голема нивната улога во едно општество, од друга страна 

дотолку помалку внимание се посветува на нивната работа, сметајќи дека таа е комплетно 

уредена со закони и други прописи, а уште повеќе пак се заборава на етичката страна во 

нивното работење. Оттука и оправданоста да ја напишам оваа статија која ќе ја обработи 

професионалната етика на правниците, како коректив на крутата професионалност и 

строго регулираната со закони правничка професија, во рамки на која професија постојат 

повеќе занимања, но јас овде ќе се осфрнам единствено на професионалната етика на 

адвокатите во нашата земја. 

 

1.) ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА И ПРАВНИЧКА ЕТИКА КАКО ВИД НА 

ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА 

 

Етиката е гранка на филозофијата која се занимава со моралната компонента на 

човековиот животот и обично се нарекува „филозофија на моралот“1. Корените на етиката 

се во филозофијата која дава најопшти сознанија, бара од луѓето да размислуваат за она 

што го кажува, а етиката е филозофска наука, која е повикана теоретски да ги решава 

практичните проблеми кои се јавуваат пред човекот во животот - како треба да се 

постапува, што треба да се смета за добро и за зло итн. Етиката е систем на норми и 

вредности врз основа на кои секоја индивидуа, во дадена општествена ситуација, одлучува 

                                                           
1
 Stojanovic. S. (1957). Sta su moral i etika.Pristina:„Miladin Popovic“, str.29 



што е исправно или погрешно, добро или лошо, праведно или неправедно, односно  

одлучува како ќе постапи во конкретна ситуација, а тоа да биде етички исправно2. 

Кога зборувавме за поделба на етиката, на теориска и нормативна, нормативната етика ја 

дефинираме како етика на определена општествена група или на припадници на одредена 

професија. Ако се осфрнеме на етика во професијата ќе кажам дека денес постојат 

различни професии и секоја од нив си има изградено сопствен професионален морал и  

етика, кои имаат карактеристики кои ја одразуваат посебноста на таа професија (често 

едни важат најстрого во една професија, а во друга такви норми воопшто и не се 

потребни).3 Професионалната етика е збир на морални вредности и принципи кои во 

процесот на работата ги почитува и практикува личноста, работникот, професионалецот. 

Професионалната етика се однесува на улогата на личноста во извршувањето на одредена 

професија, а тоа најдобро го покажува и мислата дадена од прочуениот професионален 

истражувач Меделсхајм : „Работата има вредност толку колку што вреди човекот кој кој ја 

извршува“, како и онаа позната етичка професионална максима: „ Важно е што работите, 

но уште поважно е како тоа го работите!“ 4.  

Предмет на наш интерес ќе биде професионалната етика кај правниците. Правничката 

професионална етика ги опфаќа моралните правила, односно норми за постапување и 

однесување на припадниците на правничката професија при  извршување на нивните 

професионални должности. Таа претставува строг морален и етички систем на специјално 

обучени луѓе, кои работат нешто особено како што е правото и вредностите и нормите од 

тој систем се специфични, одговараат на основните работни задачи во таа професии и 

важат строго во неа. Денес се практикува моралните норми за професионално однесување 

на припадниците на одредени професии, па и на правничката да се запишуваат во посебни 

етички нормативни акти наречени етички кодекси. Кодексите претставуваат збир од 

вредности и правила, морални норми, наложени дејствија кои треба да ги извршува секој 

во струката (па и секој правник како професионалец и како член на стручно 

професионално здружение), односно тие се морални и професионални заповеди за 
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припадниците на одредена професија. Вакви кодекси има и за припадниците на 

правничката професија. 

Со оглед на тоа дека работата на правниците строго е регулирана со закони, подзаконски 

акти, кодекси и други прописи, а правничката професија опфаќа повеќе занимања, јас во 

оваа статија избрав да ги разгледам само професионалните норми сместени во Етичкиот 

кодекс наменет за адвокатите, односно само професионалната етика на адвокатите како 

правници, зошто од идеалното во нивното работење сме далеку, но од некаде мора да се 

почне ако сакаме да обезбедиме вистинска правна држава. Професионалната етика на 

адвокатите ќе ја разгледам преку обработка на одредбите од Кодексот за професионална 

етика на адвокатите во Р.Македонија, а користејќи ги Кодексите од некои одбрани земји 

од Балканскиот регион ќе дадам и мои забелешки за добивање на подобар Кодекс. 

 

2.) ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА НА АДВОКАТИТЕ ВО Р.МАКЕДОНИЈА 

 

Адвокатурата е институт на римското право, воведен во времето на Римската 

Република и Принципатот. Потекнува од латинскиот збор „advocare” или повикување на 

помош, од кој глагол е создаден зборот адвокат, „advocates” или лице со правна 

подготовка кое со своите совети или на друг начин помага на странката во судската 

постапка
5. На почетокот адвокатите не настапувале непосредно пред судот бидејќи таа 

работа ја вршеле говорниците (rhetores, oratores). Така конкретно било во Стара Грција, 

особено во Атина. Први се појавиле логографите-пишувачи на судски говори, а потоа 

синегорите-познавачи на правото. Перикле е еден од првите во Атина кој пишувал судски 

одбрани. При крајот на класичното римско право адвокатите постепено ја превзеле 

целокупната одбрана во судските постапки. Во времето на Доминатот тие станале 

влијателна корпорација, со посебни правила за прием на нови членови и со ограничувања 

на бројот при одредени судови. Адвокатите биле лица со голем углед во општеството и во 

судските постапки. Од почетокот на Принципатот адвокатурата станува професионална 

служба: „Од неплатена професија таа прераснува во платена професија“6. Во римското 

право, адвокатите се третирани како помошници на странките во судскиот спор, односно 
                                                           
5
  проф. д-р Шкариќ, С., проф. д-р Силјановска-Давкова, Г. (2007). Уставно право. Скопје: Универзитет 

„Св.Кирил и Методиј“-Правен факултет „ Јустинијан Први“, стр.810 
6
    Romac, А. (1989). Recnik rimskog prava. Zagreb:Informator, str.23 



тие се стручни правници кои на странките им помагаат давајќи им совети пред спорот и во 

текот на спорот7. Адвокатскиот сталеж прв пат е воведен во Италија за време на владеење 

на цар Јустин од (518-527), кога се создадени првите адвокатски колегиуми како облици за 

професионално вршење на адвокатската дејност. За време на Јустинијан адвокатурата 

станува составен дел на правосудниот систем. Во негово време адвокатите биле 

воздигнати на исто рамниште како оние кои се бореле за татковината. Адвокатурата 

повторно се воздигнува во Франција, во XIII- тиот век, кога се поставени темелите на 

современата адвокатура како посебна професија.  

Денес, во поголем број од уставите, адвокатурата се третира како составен дел од судската 

власт (пр: Бугарија) или како составен дел од правосудството (пр: Словенија, Германија), 

но според Уставот на Р.Македонија адвокатурата е составен дел на правосудниот систем, 

а истиот ја определува како институција од јавен интерес, односно како самостојна и 

независна јавна служба што обезбедува правна помош и врши јавни овластувања во 

согласност со закон. Законот за адвокатура на Р.Македонија ги определува јавните 

овластувања на адвокатурата, условите за вршење на адвокатска дејност, правата и 

должностите на адвокатите и на Адвокатската комора, како организиран облик на 

адвокатите во Р.Македонија. Примарна функција на адвокатурата претставува давање на 

правна помош на граѓаните и на другите субјекти во остварување на нивните права и 

интереси засновани врз закон, која функција ја остваруваат адвокати-поединци или 

здружени во заедница-адвокатско друштво. Адвокатите согласно  Законот за адвокатура 

се овластени да ги вршат следните правни работи: давање на правни совети, застапување 

во водење преговори, составување на исправи за правни дела, составување на договори во 

врска со основањето или работењето на деловните субјекти, составување на поднесоци во 

судски и други постапки, застапување на странките пред судовите, државните органи, 

органите на локалната самоуправа, одбрана на осомничените и обвинети лица и вршење 

на други работи. Адвокатите се слободни, самостојни и независни во својата работа, а 

правната помош на странките ја даваат само на нивно барање ( што значи дека тие 

самостојно не постапуваат, освен кога странката, која од народната: „ Подобро да се 
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спречи, отколку да се лекува“, ќе ги ангажира8) и во согласност со Законот, Кодексот на 

адвокатска етика и други акти на Авокатската комора. Оттука, Алан Дершовиц со право ќе 

рече: „Адвокатите се застапници на странките. Вие сте нивни портпароли. Вие сте нивен 

гласноговорник. Вие сте тие, само што имате поголемо образование од нив и подобро се 

изразувате“ 9. Адвокатите се одговорни за стручно и совесно вршење на должностите од 

адвокатската струка и за чување на достоинството и угледот на адвокатурата(тука се 

присетувам на зборовите на Кејт Еванс која за адвокатурата  ќе рече: „Адвокатурата е 

вештина кој се стекнува10“, односно на зборовите на Давид Рос, која за адвокатите ќе рече: 

„Основен квалитет на секоја адвокат е да е стручен во тоа што го работи, но и да сака тоа 

да го работи“11) а за повреда на истите, нив им се изрекуваат дисциплински мерки, и тоа: 

јавна опомена, парична казна и привремено престанување на правото на вршење 

адвокатската дејност во траење од една година12.  

Највисокиот претставник на доблестите на адвокатурата-Махатма Ганди13, адвокат од 

Индија, кој адвокатурата ја сфаќаше како „експеримент со вистината“14 го има кажано 

следново: „Секоја професија (па и таа на адвокатите) е изложена на големи предизвици 

кои не можат да се совладаат успешно без етичноста на нејзиниот носител“. Токму затоа, 

етичка компонента има непроценливо значење за секоја професија, па и за адвокатската, а 

за разгледување на истата ќе се послужам со Кодексот за професионална етика на 

адвокатите на Р.Македонија.  

Кодексот за професионална етика на адвокатите на Р.Македонија, донесен од страна на 

Собраниeто на Адвокатската комора на Р.Македонија15 претставува збир на правила по 

кои адвокатите се управуваат во нивната работа, а со своите одредби тој го отсликува 

моралниот лик и професионалниот дух на адвокатите. Должност на сите адвокати е да се 
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грижат за негова правилна примена, а истиот е во согласност со општите начела на 

етиката, на порано прифатените и развиени начела на професионална етика на адвокатите, 

како и со правилата на професионална етика на Европската и Меѓународна унија на 

адвокати. Непридржувањето кон правилата на Кодексот претставува повреда на 

дисциплината, a со акт на Комората поблиску се утврдуваат повредите на вршење на 

адвокатската должност и углед на адвокатурата. За повреда на должноста или угледот на 

адвокатурата, согласно одредбите на Законот за адвокатура16, во делот именуван како 

„Одговорност за повреда на адвокатската должност и углед на адвокатурата“,  на 

адвокатот може да му се изрече некоја од следниве дисциплински мерки, и тоа: јавна 

опомена, парична казна во висина до десеттократен износ на годишната коморска 

членарина и привремено престанување на правото на вршење на адвокатска дејност во 

траење од една година. Против решението за изречена дисциплинска мерка, адвокатот 

може, во рок од 8 дена од приемот на решението, да изјави жалба до надлежен орган на 

Адвокатска комора на Р.Македонија, а против конечното решение за изречена 

дисциплинска мерка тој може да поведе управен спор, пред надлежен суд определен со 

закон. Исто така, член 13 Статутот на Адвокатската комора на Р.Македонија пропишува 

дека органи на Комората се: Собрание; Управен одбор; Надзорен одбор; Дисциплински 

обвинител; Дисциплински суд и Жалбен совет, а согласно членовите 26 и 27 од Статутот, 

односно дека Дисциплинскиот обвинител е орган кој поведува и застапува дисциплинско 

обвинение против член на Комората за сторени дисциплински повреди, а пак 

Дисциплинскиот суд е орган кој одлучува по наводите од дисциплинското обвинение. 

Жалбениот совет одлучува по жалбите против одлуките на Дисциплинскиот суд. Работата 

на сите овие органи поблиску се уредува со Правилникот за дисциплинска одговорност, а 

во согласност со Законот за адвокатура и Статутот на Комората. 

Во разгледување на Кодексот за професионална етика на адвокатите 17 најпрво ќе го 

видиме односот на адвокатите кон странката и предметот. 

Односот на адвокатитe кон странката и предметот18
од нив бара да како даватели на 

правна помош и вршители на јавни овластувања  да даваат правна помош, да застапуваат 
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или да бранат странки кога тие им се обраќаат за таа цел. Адвокатите треба да одбијат 

давање н правна помош или вршење на јавни овластувања од оправдани причини, какви 

што се: преоптовареност во работење, незначителни изгледи за успех во предметот, 

неспособност на странката да ги плати трошоците и наградата, неодговорен парничар и 

сл.. Одбивањето да се даде правна помош во кривичните предмети треба да се цени по 

строги критериуми и тоа е дозволено само во исклучителни случаи, од објективна и од 

субјективна природа, како што се: болест на адвокатот, неплатени обврски од страна на 

обвинетиот за претходно дадена одбрана по истиот предмет и слично. Треба да се води 

сметка обвинетиот да не остане без одбрана. Ако пак странките бараат од адвокатите да ги 

застапуваат спротивно од изнесената материјална вистина, истите можат да го одбијат 

застапувањето. Во вакви случаи тие не треба да преземат ништо што би можело да  

наштети на странката. Доколку се работи за сиромашни странки кои не се во состојба да ја 

платат наградата на адвокатите во полн износ, тоа не може да влијае на ускратувањето да 

им се даде правна помош, бидејќи ова претставува традиционална и чесна задача на 

адвокатската професија. Тие можат да го откажат застапувањето, одбраната или давањето 

на правна помош само од исти оправдани причини  поради кои можат да одбијат давање 

правна помош, но ако за тие причини дознале по преземање на предметот Во овој случај 

адвокатите се должни нивната странка да ја застапуваат сè додека не си обезбеди друг 

правен застапник,но најмногу во рок од 30 дена.  

Доколку адвокатите прифатат извршување на јавни овластувања, давање правна на 

помош, застапување или одбрана, тие се должни да  останат верни на нивната странка и да 

се трудат со неа да изградат однос на доверба (тука се присетувам на зборовите на Алан 

Дершвиц, кој напиша: „Библијата предупредува да не служите на двајца господари. Затоа, 

иако вашата станка не е и ваш господар, мора да му служите само нему или неа во 

ситуација на нивно застапување“), но тие никако  не смеат да се идентификуваат со неа, 

туку треба да останат на височина на нивната функција - застапник или бранител на 

нивната странка. Тие треба совесно ја застапуваат и бранат нивната странка, користејќи ги 

сите потребни и дозволени средства со закон или друг пропис. Адвокатите од нивната 

странка треба да земат исцрпни податоци со евентуални докази, предупредувајки ја истата 

дека во нејзин интерес е својот адвокат да го запознае со сите факти, а должни се, секој 

предмет што го превзеле, совесно да го проучат и кон истиот така и да се однесуваат, а 



нивното мислење за евентуалниот исход на спорот искрено да  го соопштат на странката. 

Во текот на постапката, тие се должни нивната странка да ја запознаат со моменталната 

состојба на предметот - од фактичка и од правна страна, како и да избегнуваат 

поднесување непотребни поддавки или давање непотребни предлози, а да настојуваат сите 

докази и факти да ги сконцентрираат во што помал број поднесоци. Воедно, тие во секоја 

фаза од постапката, по барање на странката, се должни да  ги дадат сите оригинални 

документи и други списи (освен нивните концепти). 

Добро би било уште при преземање на предметот, доколку тоа е можно, адвокатите да ја 

запознаат странката со износот на трошоци и наградата за застапувањето, односно за 

вршење на јавни овластувања. Доколку е во прашање странка која е во слаба материјална 

состојба, пресметката адвокатите треба да ја сообразат со платежните можности на истата, 

односно наградата да ја спуштат дури и под минимално дозволените ставки за работа на 

адвокатите, а од сосема сиромашните странки да не бараат никакво надоместување, 

имајќи го притоа во предвид старото етичко начело на адвокатите: „Никој, поради 

неможност за плаќање на наградата на адвокатот, да не остане без адвокатска и 

квалитетна правна помош“. 

За време на застапување на нивната странка, тие не смеат да прифаќаат евентуална понуда 

за застапување и на спротивната странка, ниту пак други работи што се во врска со спорот 

и се спротивни на интересите на странките, додека трае спорот. Воедно адвокатите не 

треба да превземаат вршење на јавни овластувања или застапување или одбрана на 

сопарничари или сообвинети, ако нивните меѓусебни интереси се спротивни. Ако настане 

таков случај во текот на застапувањето или одбраната, тие се  должни да го откажат 

застапувањето, односно одбраната на една од странките. Исто така, адвокатите при 

составување на двострани правни работи (договори и друго) должни се совесно да ги 

штитат интересите на двете странки, без оглед на тоа која од нив прва побарала правна 

помош и која од нив ја плаќа наградата. Доколку меѓу странките настане спор во врска со 

таквиот договор, тогаш тие не треба да се појават како застапници на ниту една од 

странките. 

Адвокатите нема да прифатата вршење на јавни овластувања, застапувања, одбрана или 

давање друга правна помош на странките, кога со тоа би биле преоптоварени до таа мерка, 

што случајот не би можеле совесно и темелно да го обработат.Во случај на презафатеност, 



тие треба странката да ја упатат на други нивни колеги во кои имаат доверба, а кои пак 

имаат временска можност за прифаќање на странката. 

Односот меѓу адвокатите и странките, од аспект на професионална тајна19, од нив 

бара да ја чуваат професионалната тајна, зошто сè она што странките ќе им го доверат на 

нивните адвокати во врска со бараниот правен совет, застапување или одбрана и сè она 

што адвокатите самите го дознале за предметот на друг начин, а што е доверливо, 

претставува професионална адвокатска тајна. Обврската за чување на професионална 

тајна се однесува и на списите што тие ги чуваат во нивната архива. Адвокатите се 

должни професионалната адвокатска тајна да ја чуваат под страв од дисциплинска или 

кривична одговорност. Истата се третира како тајна за време на застапувањето и на 

одбраната, но и подоцна, сè додека нејзиното изнесување во јавноста може да  наштети на 

странката. Исто така, ако адвокатите кои дознале некои информации при застапување на 

некое правно лице или такво нешто им било познато кога биле негов член, во никој случај 

тоа не смеат да го употребуваат во каква било постапка, на негова штета. 

Адвокатите она што го дознале од странките, а што претставува професионална тајна, 

можат да го откријат само во случај кога самите странки, на несомнен начин, го 

дозволуваат тоа, ако е во интерес (нужно е) за одбраната, како и во случај кога тоа самите 

ќе го побараат и ќе добијат согласност од Адвокатската комора. Комората при 

разгледување на таквото барање ќе ги цени сите постојани околности. 

Односот на адвокатите кон спротивната странка20 од нив бара да  во спротивната 

странка не гледаат непријател, туку просечен противник, кој можеби е исто толку уверен 

во своето право, како и странката која тие ја застапуваат. Според тоа, односот на 

адвокатите кон спротивната страна треба да биде коректен. Во граници на законските 

одредби, адвокатите треба да истапуваат енергично и без страв.  

Тие треба да избегнуваат секаков контакт со спротивната странка, без знаење на нивната 

странка или на застапникот на спротивната странка. Адвокатите можат да стапат во 

непосреден контакт со спротивната странка или со нејзин застапник, односно бранител, 
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само поради обид за мирно решавање на спорот и тоа само по предлог или со знаење на 

нивната странка. 

Адвокатите не треба да го искористуваат незнаењето на спротивната странка, особено ако 

истата нема адвокат, за на тој начин да постигнат неоправдан успех за нивната странка, а 

доколку се во пријателски однос со спротивната странка, тие треба да ја известат нивната 

странка, уште пред самото превземање на предметот, за да се отстрани секое сомневање 

во врска со правилно извршување на договорените задачи. 

Односот на адвокатите кон адвокатите-колеги и кон Адвокатската комора од нив 

бара да како членови на Комората, придонесуваат за поуспешна работа на Комората и да 

го негуваат и подигаат нејзиниот углед. Изборот во кој било орган на Адвокатската 

комора, треба да биде чест за секој адвокат, а истиот може да не се прифати само во случај 

кога здравствената состојба на  адвокатот не му дозволува такво ангажирање или ако 

станува збор за други - оправдани случаи. 

Адвокатите, исклучиво и свесно, треба да ги исполнуваат нивните членски, 

професионални и јавни обврски од морална и материјална природа, како кон сопствените, 

така и кон сите институции што се од посебен и од општ интерес за нив. 

Адвокатите треба да ги зацврстат меѓусебните односи со колегите, односно да негуваат и 

оддржуваат стручна и професионална солидарност и другарски и лојален однос во 

работата. Меѓусебните односи и нивната соработка треба да бидат искрени и конкретни и 

да немаат влијание врз совеста и одлучноста во застапувањето на нивните странки. 

Недозволено е кога преку врски, препораки или на каков било друг начин, некои адвокати 

преземаат клиенти од другите колеги-адвокати, а пак непристојно е кога адвокатите 

нивните услуги ги нудат на лица кои веќе си имаат избрано адвокат (нивен колега), а 

особено со понуда за поповолно застапување или одбрана во материјална смисла. Исто 

така, тие не смеат, сo зборови или на друг начин, да ја игнорираат, омаловажуваат или 

потценуваат работата на адвокатите на спротивната странка ( тука јас се присетувам на 

зборовите на Алан Дершовиц, кој вели: „Никогаш не потценувајте го адвокатот на 

спротивната страна. Секогаш претпоставете дека тој во најмала рака е паметен колку вас. 

Обидете се да размислувате како него. Доколку вреди барем малку, тој ја прави истата 

работа за вас“)., односно при работењето во кривична постапка, тие не треба нивната 



одбрана да ја насочат и постават така што со неа ќе се товарат другите сообвинети, освен 

во случај кога тоа го налагаат потребите на одбрана на нивниот клиент. 

Заради колегијалност меѓу адвокатите, без оправдани причини, тие не треба да ја одбијат 

замолената замена пред судот. Адвокатите кои молат за замена, на нивниот заменик мора 

да му ги дадат потребните податоци и упатства во врска со предметната замена; да му ги 

надоместат трошоците и да му ја исплатат наградата. Кога адвокатите се спречени да ја 

извршат побараната замена, тие мора веднаш да го известат нивниот колега или да се 

погрижат да обезбедат друг заменик. 

Односот на адвокатите кон судот и другите органи21 од нив бара да во извршување на 

професијата, го чуваат угледот на судот и на институциите пред кои се јавуваат. Нивниот 

настап треба да биде таков што судовите и другите органи во нив да гледаат заштитник во 

спроведувањето на законитоста и заштитата на правата и правните интереси на странките. 

Адвокатите треба да укажуваат почитување кон судот и институциите пред кои се 

јавуваат, но и да не дозволат некоректен однос на претставниците на овие органи кон нив 

и нивната странка. Таквите тенденции должни се да ги оневозможат на пристоен начин и 

со допуштени средства, односно должни се да дадат достоен отпор против секој обид за 

кршење на начелата на демократијата или  за повреда на достоинството на нивната 

личност. 

Пријателски или роднински односи со судијата или со лице вработено во институцијата, 

со избран или именуван функционер, со член на политичка партија, не треба да дојдат до 

израз додека адвокатите ја извршуваат нивната адвокатска дејност. Особено е недостојно 

да ги истакнуваат нивните роднински врски, пријателства, врски и познанства и истите да 

ги користат во нивна полза или за сметка на нивната странка, а на штета на спротивната 

странка или на кое било трето лице или институција. 

Адвокатите, пред судот и другите органи, настапуваат како полномошници на нивните 

странки, за заштита на нивните права и правни интереси. Истите се должни, врз основа на 

совесно прибраните податоци од странките, да ја изнесат јасно и накусо - писмено или 

усмено - фактичката и правна состојба на која се повикуваат. Воедно, должни се во 

нивните излагања да избегнат демагогија и злоупотреба на фактичките и правни оцени, а 
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без оглед на тоа дали се присутни странките или јавноста, должни се секогаш да 

истапуваат на ист начин. 

Кога пак конкретно станува збор за нивните излагања, големината на писмениот состав и 

на говорот зависат од конкретни услови, како: тежина и сложеност  на предметот; 

обработка на правната литература и сл. Концизноста на излагањето не треба да ги спречи, 

писмениот состав или говорот пред судијата, да го изложат во импресивна и уверлива 

форма, со излагање што ќе биде поинтересно и прифатливо за сите. Негувањето на 

убавиот и содржаен збор претставува традиционална должност на сите адвокати. 

Односот на адвокатите кон адвокатските приправници22 од нив бара да посветат 

посебно внимание на работата со адвокатските приправници. Тие мора да се грижат за 

нивно поуспешно стручно усовршување, односно на нивните приправници им обезбедат 

сестрана и темелна практика. Таа не може да биде половична или фиктивна. 

Адвокатите треба да ги упатат адвокатските приправници во принципите на адвокатската 

етика, без што ниту стручната практика, ниту знаењата не би им имале соодветна 

вредност. 

За реализираната пракса, адвокатските приправници мора да бидат наградени, а поради 

полагање на правосуден испит, нив треба да им се обезбеди доволно време за 

подготвување на истиот.  

Односот меѓу адвокатите и нивните приправници, во никаков облик, не смее да 

претставува злоупотреба на положбата и довербата, а покрај обврски за адвокатите, 

обврски имаат и адвокатските приправници. Имено, тие треба да обрнат внимание на 

нивниот правилен и коректен однос кон другите адвокати, адвокатски стручни 

соработници, приправници и органи пред кои истапуваат при нивното работење, како и во 

ситуациите надвор од работата. Адвокатските приправници кога прв пат доаѓаат во 

деловен контакт со друг адвокат, доколку порано не се познавале со него, должни се да му 

се претстават на истиот. Истово тие ќе го сторат и во однос на судија кај кого прв пат 

доаѓаат на судење. Исто така, не само адвокатите, туку и адвокатските приправници се 

должни да ја чуваат професионалната  тајна на адвокатските канцеларии каде што тие 

работат. 
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Во Кодексот има и одредби кои се однесуваат на стручно усовршување, чување и 

подигање на личниот и морален углед на адвокатите23, а кои одредби пропишуваат дека 

адвокатите се должни постојано да ги усовршуваат нивните стручни и општи познавања. 

За таа цел тие треба да ги следат и да ги проучуваат сите прописи и сета стручна 

литература (особено од областа на нивните специјалности); да следат културни, научни и 

политички достигнувања и настани, а според можностите, активно да учествуваат во 

професионалните и стручни организации, списанија и во други општествени дејности. 

Исто така, тие се должни нивните знаења несебично да ги пренесуваат и на другите 

адвокати, а посебно на адвокатските стручни соработници и приправници. 

Адвокатите нивните интелектуални способности, професионални и други јавни 

активности, мора да ги развиваат во рамките на самата дејност. Недозволено е нивните 

активности да ги користат спротивно од принципите на Кодексот, а особено со цел да ја 

истакнат нивната адвокатска професија или на каков било друг начин - со намера да се 

рекламираат. 

Адвокатите се должни во секое време, додека професионално се ангажирани, но и во 

нивниот личен живот, да стекнуваат и одржуваат степен на личен и морален углед. За таа 

цел тие се треба да се откажат од сите нивни лични, особено материјални интереси, што 

би можеле да го доведат до сомневање нивниот морален лик. Преку непрекинато стручно 

усовршување и подигање на нивниот личен и морален углед, тие ја исполнуваат нивната 

професионална должност и се оспособуваат за успешно вршење на традиционалната 

функција за одбрана на слободата, независноста, граѓанските права, хуманизмот и 

човечкото достоинство, односно за одбрана на законски загарнатираните права на 

граѓаните како нивни клиенти. 

На крајот на Кодексот ќе прочитаме дека истиот не се однесува само на адвокатите, туку и 

на работењето на адвокатските стручни соработници и приправници. Кодексот има 

времен карактер и треба понатаму да се усовршува и да се дополнува во духот на начелата 

и правилата прифатени и проверени во праксата во однос на професионалната етика на 

адвокатурата во Р.Македонија. 
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3.) ЗАБЕЛЕШКИ ЗА ДОБИВАЊЕ НА ПОДОБАР КОДЕКС ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА 

ЕТИКА НА АДВОКАТИТЕ ВО Р.МАКЕДОНИЈА 

 

  Откако го разгледавме Кодексот за професионана етика на адвокатите во 

Р.Македонија, а ги прочитав и Кодексите за адвокатска етика во некои од земјите од 

Балканскиот регион, и тоа Р.Србија, Р.Црна Гора, Р.Хрватска, можам да укажам на некои 

мои забелешки како би добиле подобар Етички кодекс за нашите адвокати. Еве кои се тие: 

 

 -нашиот Кодекс, водена по примерот на Кодексите на Р.Хрватска и на Р.Црна Гора, 

особено оној на Р.Србија, треба да започне со појаснување на изразите во него и со општи 

начела кон кои треба да се придржуваат адвокатите во вршење на адвокатската професија. 

Ова сметам дека е најдобро да се направи на идентичен начин, со идентични одредби и 

нивен редослед, како што е направено во Кодексот на Р.Србија. Исто така, во нашиот 

Кодекс, постои точка именувана како „Стручно усовршување, чување и подигање на 

личниот и професионален морал “, која точка доколу се внесат сите овие начела, сметам 

дека би била непотребна и би требало да се избрише; 

-кога станува збор за односот на адвокатите кон странките, мислам дека истиот со 

кратки, јасни и концизни одредби е даден во нашиот Кодекс, со тоа што имам три 

забелешки: прво, сметам дека одредбите за причини за откажување, односно одбивање на 

застапување на адвокатите, треба во целост да се превземат од Кодексот на Р.Србија; 

второ, во целост од Кодексот на Р.Хрватска, треба да се превземат одредите за 

застапување на адвокатите во кривични предмети; трето, кај одредбите за односот на 

адвокатите кон странките, од аспект на адвокатска тајна, сметам дека кај нас добри се 

одредбите за дефинирање на адвокатската тајна и на должноста и одговорноста во врска 

со чување на адвокатската тајна, но недоволни се одредбите кои се однесуваат на тоа на 

што поконкретно се однесува должноста за чување на адвокатската тајна, на самиот начин 

како таа треба да се чува, односно кога сè може да се открие адвокатската тајна, што пак 

најдобро е направено во Кодексот на Р.Србија и четврто, одредбите за односот на 

адвокатите кон странките, од аспект на недопуштеното стекнување на клиенти, кои во 

нашиот Кодекс ги нема, а повторно во Кодексот на Р.Србија се најдобро дадени и 

подредени во три потточки, и тоа: забрана за рекламирање, забрана за нелојална 



конкуренција и забрана за нечесен и друг недопуштен начин за придобивање на клиенти, 

сметам дека во целост треба да се преземат од истиот и да се внесат и во нашиот Кодекс; 

-кога станува збор за односот на адвокатите кон спротивната странка, истиот е даден 

како една доста широка и описна одредба, па сметам дека: прво треба да се издвои како 

посебна точка (така е направено во сите други Кодекси) и второ, во однос на одредбите, 

сметам дека истите најдобро се дадени и треба целосно да се превземат од Кодексот на 

Р.Србија, но за да тие бидат комплетни, кон нив би ги додала одредбите од Кодексот на 

Р.Хрватска, и тоа: „Кон спротивната странка адвокатите се должни да настапуваат 

внимателно и објективно, настојувајќи  да  создадат  услови за решавање на дадениот спор 

во заеднички интерес“   и „ Ако спротивната странка кон адвокатите не е внимателна или 

објективна, тие можат кон неа да постапуваат одлучно и остро, особено ако 

изостанувањето на таквото однесување би им наштетило на оправданите интереси на 

нивните странки, а би ја поттикнало спротивната странка на безобзирност и уште поголем 

неоснован отпор“, а би задржала две постоечки одредби од нашиот Кодекс, кои таму ги 

нема, а гласат: „За  време на застапување, адвокатите не смеат да контактираат со 

спротивната странка и да прифаќаат евентуална понуда за застапување на спротивната 

странка, дури и за други правни работи што не се во врска со спорот и се спротивни на 

интересите на нивните странки“ и „Ако адвокатите се во пријателски однос со 

спротивната странка, треба да ги известат нивните странки, уште пред преземање на 

предметот, за да се отстрани секое сомневање во врска со правилното извршување на 

договорените задачи“; 

-кај односот на адвокатите кон другите адвокати-колеги и кон Адвокатската комора, 

ќе речам дека истиот е даден со мал број на одредби, кои премногу се широки и описни. 

Најдобро ќе биде, од Кодексот на Р.Србија,  во целост да се превземат одредбите кои го 

регулираат овој однос (истите ги има и во Р.Црна Гора), а единствено заради подобра 

формулација, да се задржи постоечка одредба од нашиот Кодекс, која гласи: „Изборот на 

адвокатите во било кој орган на Комората треба да биде чест за секој адвокат, а истиот 

може да не се прифати само во случај кога здравствената состојба на адвокатите не им 

дозволува такво ангажирање или ако станува збор за други-оправдани случаи“. Исто така, 

со цел поголема прегледност на одредбите, сметам дека истите треба да се стават во две 



точки во нашиот Кодекс, од кои едната ќе се однесува само на односот кон адвокатите-

колеги, а другата само на односот кон Комората и нејзините органи; 

-кај односот на адвокатите кон судовите и другите органи, ќе речам дека истиот добро 

е регулиран во нашиот Кодекс, со тоа што би превзела само неколку одредби од Кодексот 

на Р.Хрватска кои сметам дека кај нас изостануваат, и тоа :„Адвокатите не смеат пред 

судовите да даваат навредливи изјави или да ги омаловажуваат нивните одлуки или 

лекомислено да бараат изземање на судии, неосновано да ги обвинуваат и сл.(кај нас само 

се посочува какви треба да се поднесоците, односно изјавите, но не и какви не треба да 

бидат), „Адвокатите на странките треба да им укажат на обврската за должно почитување 

на судовите (обврската постои како за адвокатите, така и за нивните странки) и „Сите 

одредби со кои се регулира односот на адвокатите кон судовите, на идентичен начин ќе се 

применуваат и на нивниот однос кон управните и други државни органи“ (иако тоа се 

подразбира, сметам дека сепак е добро ваква одредба да се најде и во нашиот Кодекс); 

-кај односот на адвокатите кон адвокатските приправници, ќе речам дека истиот 

начелно добро е даден во нашиот Кодекс. Сепак сметам дека подобро ќе биде тој да е 

регулиран како што тоа веќе е направено во Кодексот на Р.Србија, на начин што прво се 

дадени обврските на адвокатите, а потоа оние на адвокатските приправници, со тоа што во 

делот на обврски на адвокатите би задржала една постоечка одредба од нашиот Кодекс, 

која конкретно се однесува на самата адвокатска пракса, а која гласи: „Адвокатите треба 

да обезбедат сестрана и темелна практика. Таа не смее да биде половична или фиктивна“, 

а која одредба ја нема во тој Кодекс; 

-во нашиот Кодекс (како прочитав и во останатите Кодекси) само начелно се укажува дека 

за повреда на неговите одредби следува дисциплинска одговорност на адвокатите. Со 

оглед на тоа дека конкретни одредби, кои детално ги регулираат овие прашања, веќе 

постојат во Правилникот за дисциплинска постапка и дисциплинска одговорност на 

адвокатите, дел во Законот за адвокатура и во Статутот на Адвокатската комора, сметам 

дека најдобро ќе биде во нашиот Кодекс да се внесе одредба која конкретно упатува на 

нивна доследна примена во случај на исполнување на основот за дисциплинска 

одговорност на адвокатите. 

Нашиот Кодекс завршува со одредби кои пропишуваат дека во иднина може да се 

додаваат нови начела и правила на постапување и однесување на адвокатите и на 



адвокатските приправници, што секако сметам дека е добро заради обезбедување на 

негова актуелност и ускладеност со потребите на адвокатската практика. 

ЗАКЛУЧНИ  СОГЛЕДУВАЊА 

   Видовме дека професионалната етика е збир на вредности и принципи и правила 

кои ја одразуваат самата професија и важат најстрого во неа, а кои во процесот на 

работење треба да да ги почитува и практикува професионалецот (стручњакот), а во 

контекст на тоа што е предмет на наш интерес, дека правничката етика пак е посебен вид 

на професионална етика, која е збир од вредности и принципи, низа на етички норми за 

постапување и однесување на правниците во вршење на нивните професионални 

должности. Сите овие вредности, принципи и правила, како вид наложени дејствија кои 

треба да ги извршува секој во струката, сочинуваат посебни етичко-нормативни акти или 

етички кодекси. Токму затоа, професионалната етика на адвокатите како правници ја 

разгледав преку обработка на Етичкиот кодекс кој важи за овој правнички профил во 

нашата земја а за компарирање ги искористив и Кодексите од некои одбрани земји од 

Балканскиот регион, а во врска со неа, спроведов и научно-истражувачка работа помеѓу 

самите вршители на овој правнички профил (заедно со судиите и нотарите) и помеѓу 

граѓаните како нивни странки/клиенти (заклучоците од истата може да прочитате подолу 

во делот Прилози).  

Покрај постоење на основни вредности и морални начела во етиката на сите професии ( па 

и на правничката), со оглед на спецификите кои се својствени за правничката професија 

(без оглед на нејзината хетерогена структура), треба да постои и постои (ова во 

направеното истражување го потврдија самите адвокати, судии и нотари, како и 

граѓаните) посебна професионална етика на правници, односно посебна правничка 

професионална етика, во која важат овие, но и други специфични  вредности, начела и 

принципи, кои ги нема во останатите професии. Секоја професија автономно си ги 

уредува правилата на однесување и на постапување на нејзините вршители т.е врши 

саморегулација на внатрешните односи во неа, преку нивно нормирање во соодветни 

кодекси. Токму затоа, јас во оваа статија го разгледав Етичкиот кодекс кој важи за 

адвокатите како правници, во нашата земја, а компаративно и кодексите кои важат во 

некои земји од Балканскиот  регион, за да на крај излезам со мои забелешки кои би 



требале да допринесат за негово сообразување со потребите од праксата, но и со негова 

подоследна примена од самите адвокати како вршители. Упатените забелешки, јасно 

потврдија дека одредбите од нашиот Етички кодекс,  во најголем дел, се доволни и добри 

и идентични со одредбите во останатите кодекси, освен согледаната потреба за измени на 

некои од одредбите во постоечките начела и принципи заради нивна подобра 

формулација, иако суштински тие се добри или за внесување на нови начела и принципи 

(тоа во истражувањето го побараа и самите вршители на оваа професија) како би се 

внимавало на нивната актуелност, односно потврдија дека професионалната етиката на 

адвокатите во нашата земја, според начинот на нејзино регулирање, битно не се разликува 

од оној на кој таа е регулирана во некои од земјите од Балканскиот регион. Заклучокот 

дека најголем дел од одредбите во Етичкиот кодекс за адвокатите, се добро формулирани, 

отвори нова потрага по причините зошто тие не го даваат посакуваниот ефект во пракса, 

со што  за жал остануваат само ,,мртво слово на хартија”.  Она што логично прво паѓа на 

ум, секако е нивна недоследна примена во пракса. Дека тоа е така, го потврдија и 

резултатите од истражувањето, каде мнозински дел од анкетираните адвокати, заедно со 

судиите и нотарите одговорија дека одредбите од етичките кодекси (колку и тие да се 

добри) не ги применуваат доволно (може тие лично да, но не и нивните колеги), а тоа 

практично се покажа преку дадените одговори за тоа дали ги применуваат принципите од 

етичките кодекси, односно кои принципи најмногу, а кои најмалку ги спроведуваат во 

пракса (тоа како може да погледнете беа истите принципи), како и преку одговорите на 

граѓаните за тоа кои принципи најмалку ги препознаваат кај вршителите на овие професии 

(во најголем дел одговорите им се совпаднаа, зошто и тие посебно ги издвоија принципите 

на независност, непристрасност и стручност), со што се потврди мојата теза дека во 

нашата земја професионалната етика на адвокатите, па и на судиите и на нотарите, 

теориски добро и доволно е регулирана, но практично истата недоволно се применува. 

Воедно, недоследната примена на начелата и принципите од етичките кодекси се покажа 

како еден од причинителите за помала етичност кај вршителите на овие правнички 

професии, но водејќи се од одговорите од истражувањето, самите вршители и граѓаните, 

проблемот врзан за подоследна примена на етичките кодекси, го поврзаа не само со 

доследно почитување на начелата и принципите од овие кодекси (кој недостаток го 

лоциравме), со потребата за нивна измена или дополнување, односно со построго 



санкционирање на нивната повреда (недоволно покренати постапки, изречени благи 

санкции), туку и со промени во свеста и етичкиот однос помеѓу самите вршители на овие 

професии и на граѓаните како странки / клиенти, зошто сепак се работи за двостран однос 

(а истражувањето само потврди дека и двете страни се задоволни, но не во потполност од 

тој однос). Последново, пак го отвора прашањето за тоа како да се измени свеста и 

однесувањето на вршителите на овие правнички професии, но и на граѓаните како нивни 

странки / клинети, со што директно ќе се допринесе за доследно спроведување на 

одредбите од етичките кодекси кои важат во овие правнички професии , но и генерално ќе 

се обезбеди поголема етичност кај припадниците на овие и на сите други правнички 

професии. Ова секако е прашање, чија што потрага по одговори, би можело само да ме 

поттикне да напишам уште една статија и спроведам уште едно истражување, со што би ја 

заокружила целата проблематика. Ова пак ме потсети и поттикна да завршам со зборовите 

на големиот почитуван професор по право Алан Дершовиц кој вели: „ Нема совршено 

дело. Потрагата по совршенство нема крај, но тоа не значи дека треба да се откажете 

од истата“ , кои зборови мене ме охрабрија во иднина да седнам и да напишам некое свое 

ново дело, подобро од претходното, преку кое освен лична сатисфакција, јас ќе се 

издигнам и на повисоко интелектуално и академско ниво. 
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ПРИЛОЗИ  

НАУЧНО -ИСТРАЖУВЧКА РАБОТА 

         За потребите за разгледување на професионалната етика во правничката 

професија (конкретно кај судиите, адвокатите и нотарите) јас се одлучив да извршам 

научно-истражувачка работа помеѓу самите вршители на судиската, адвокатска и нотарска 

функција и помеѓу граѓаните како нивни странки и клиенти со цел да видам какви се 

нивните размислувања во однос на правничката професионална етика, потребата за 

истата, нејзините принципи и сл., за што ја употребив анкетата како метод, односно 

анкетата како постапка каде преку анкетен прашалник се истражуваат и прибираат 

податоци, информации, ставови и мислења во врска со предметот на истражување (за мене 

тоа беше професионалната етика  на судиите, адвокатите и нотарите). 

            Анкетата беше спроведена на примерок од по 30 судии, адвокати и нотари на 

територија на Р.Македонија, избрани по случаен избор, како и на примерок од 100 граѓани 

на територија на Р.Македонија, избрани по случаен избор. Анкетата беше анонимна, дел 

се спроведе електронски, а дел на терен и содржеше 15, односно 14 прашања, кои како 

беше наведено во Упатството, дел се одговараа со заокружување на еден одговор, а дел со 

можност да се заокружат повеќе одговори. Од спроведената научно-истражувачка работа 

ги издвоив следниве заклучоци: 

-мнозинскиот дел од анкетираните вршители на судиска, адвокатска и нотарска дејност 

(85,6%), како и од анкетираните граѓани како нивни клиенти (95%), сметаат дека треба да 

постои посебна професионална етика на правниците како посебен вид професионална 

етика, односно со оглед на хетерогената структура на правната професија, потребна е 

посебна етика за секој правнички профил, која како таква ќе има начела и принципи 

својствени само за нив; 

-вршителите на судиска, адвокатска и нотарска дејност, но и граѓаните како нивни 

клиенти, се согласни дека вредностите кои важат во етиката на сите професии треба да 

важат и во правничката професионална етика, со тоа што првите приоритет дадоа на 

следниве три вредности: знаење и вештини(26,7%), професионалност (22,2%) и чување на 

професионална  тајна (16,7%), со тоа што процентуално голем број на одговори доби и 



професионалната одговорност (15,6%), а вторите пак ги издвоија следниве вредности: 

знаењe и вештини (27,3%), чување на професионална тајна (22%) и професионална 

одговорност (20%), со што може да се заклучи дека примат се дава на поседувањето на 

знаење и вештини, на професионалноста во работењето (составен дел од таа 

професионалност секако е чувањето на т.н. професионална тајна), но и на поднесувањето 

на одговорност во случај на повреда на обврските од работењето; 

-со оглед на тоа дека постои посебна професионална етика на правници, одредбите со кои 

истата е уредена се запишани во соодветни етички кодекси. Дека постојат посебни 

кодекси за професионална етика на правниците знаат мнозински дел од анкетираните 

граѓани (65%), а пак најголем дел од анкетираните судии, адвокати и нотари (81,1%) рекоа 

дека знаат дека постојат такви кодекси, чии одредби ги знаат, но и доследно ги 

применуваат во пракса; 

-за граѓаните, принципи кои се најзначајни и очекуваат да ги применуваат вршителите на 

судиска, адвокатска и нотарска професија се: непристрасност (26,6%), независност 

(25,3%) и стручност (21,7%), но истовремено тоа се и принципите кои најмалку ги 

препознаваат кај нив (непристрасност (26,7%), независност (24%) и стручност (19,7%)), а 

кои пак се поврзани со самиот начин на одлучување/ работење на судиите, адвокатите и 

нотарите. Принципи кои граѓаните најмногу ги препознаваат кај вршителите на овие 

правнички професии се: пристојност (26,3%), еднаквост(22,7%) и достоинство (15,7%), 

кои пак принципи се поврзани со начинот на однесување на вршителите на овие професии 

кон граѓаните. Анкетираните граѓани сметаат дека следниве принципи би требало да се 

додадат во постоечките етички кодекси, а кои сега ги нема: одговорност (71,5%), хуманост 

(21%) и грижливост (7,5%), и ако се водиме по опцијата со мнозински број на одговори, ќе 

речам дека тоа е принцип кој е поврзан со начинот на работење на судиите, адвокатите и 

нотарите кои во случаите на неизвршување или ненавремно, неисправно извршување на 

нивните надлежности треба да си поднесат одговорност; 

  
-за судиите, адвокатите и нотарите,  најзначајни принципи кои најмногу ги применуваат 

нивното работење се: непристрасност (24,4%), независност (22,2%) и стручност (18,6%), 

но истовремено како одговорија, тоа се и принципите кои најмалку се применуваат во 

пракса, затоа би сакале повеќе да се применуваат во иднина (непристрасност (24,1 %), 



независност (22,2%) и стручност (19,3%), кој одговор колку на прв поглед да изгледа 

збунувачки, ако навлеземе подлабински со анализа, ќе видиме дека тоа се принципи 

поврзани со самиот начин на одлучување/работење на судиите, адвокатите и нотарите, кои 

пак колку и да сакаат да работат самостојно, непристрасно и стручно, сепак тие се под 

постојани влијанија, притисоци и ургенции, на кои можеби тие лично се имуни, но не и 

нивните колеги, кои таквите влијанија ги прифаќаат за нивни приватни или 

професионални интереси, а ова секако се одразува прво, директно на нивото работење, 

второ, индиректно и на перцепцијата за нивното работење кај колегите, па и кај јавноста 

воопшто. Анкетираните судии во постоечките текстови од етичките кодекси кои важат во 

нивните професии би ги додале следниве принципи: одговорност (35%), хуманост (25%) и 

грижливост (21,7%) и истапување во јавност (13,3%), додека пак анкетираните адвокати 

би ги додале  следниве принципи: санкционирање повреди на Кодексот (45%), општи 

начела за работа (35%) и недопуштено стекнување на клиенти (13,3%), а пак анкетираните 

нотари, со оглед на тоа дека постоечкиот текст од нивниот етички кодекс содржи само 

одредби без да бидат издвоени во посебни параграфи, едногласно се согласија со 

потребата тоа да се направи во најбрзо време (100%); 

-анкетираните судии, адвокати и нотари, како и граѓаните сметаат дека поголема етичност 

кај вршителите на овие професиии и подоследна примена на етичките кодекси кои важат 

во нивните професии, ќе се обезбеди директно со промена на свеста и однесувањето кај 

самите вршители (28,5%, односно 34%), но и со поголема етичност во однесувањето на 

самите странки/колеги зошто сепак е двостран однос (16,7%, односно 15%), а индиректно 

ќе се обезбеди со построги санкции изречени во постапките во случај на повреда на 

етичките кодекси ( 23,4%, односно 22,5%) , а следствено на тоа и со повеќе покренати 

постапки во случај на повреда на овие кодекси (20,7%, односно 16,5%), како и со изменети 

или нови начела во постоечките кодекси т.е со нивно актуелизирање со потребите во 

пракса (10,7%, односно 12%); 

-кога говориме за поголема етичност и подобрен етички однос меѓу вршителите на 

судиска, адвокатска и нотарска професија и граѓаните како нивни странки/клиенти, како 

еден од директните начини за продуцирање на поголема етичност кај самите судии, 

адвокати и нотари и за подоследна примена на етичките кодекси кои важат за нив, 



најголем дел од анкетираните судии, адвокати и нотари  рекоа дека се задоволни, но не во 

потполност од односот (62,2%), а само мал дел рекоа дека се задоволни (25,6%) или дека 

воопшто не се задоволни (12,2%), додека пак анкетираните граѓани (оние кои имале 

постапка пред суд и/или користеле услуги од адвокат, нотар, (80%)), најголем дел 

одговорија дека се задоволни, но не во потполност (62,5%), а мал дел рекоа дека се 

целосно задоволни (27,5%) или дека не се задоволни од односот (10%). Воедно, 

анкетираните граѓани рекоа дека од нивниот однос со припадниците на овие професии 

(судии, адвокати и нотари), најмногу се задоволни во делот на наплата на трошоците (ни 

повеќе, ни помалку (66,9%)), а прашани од што најмалку се задоволни рекоа дека тоа е од 

навременото и постапување единствено по дадени налози од нивна страна (68,9%), како и 

од одредени аспекти на самиот однос со нив (обраќање, уважување и сл., (31,1%), со што 

јасно се покажува и потврдува, дека потребата за промени и кај двете страни од овој 

двостран однос,  е повеќе од потребна; 

-кога говориме за санкционирање на судиите,  адвокатите и нотарите, како еден од 

начините кој индиректно ќе допринесе за нивна поголема етичност и за подоследна 

примена на одредбите од етичките кодекси кои важат во нивните професии, најголем дел 

од анкетираните (66,7%) рекоа дека ниту против нив, ниту против нивен колега не била 

покрената постапка (за разрешување/ дисциплинска), а само мал дел (33,3%) рекоа дека 

против нив не, но против нивен колега била покрената постапка (со тоа што најголем дел 

од овие одговорија дека не го знаат исходот од постапката (73,3%), односно дека колегата 

бил разрешен/ му била изречена дисциплинска мерка (26,7%). Оние кои одговорија 

негативно, своите одговори, би рекла логички, во најголем дел ги оправдаа со доследно 

почитување на етичките кодекси кои важат во нивните професии (37,2%), дел тоа го 

поврзаа со фактот дека изречените санкции од постапките се благи или не се извршуваат 

навремно (26,7%), односно дека покренатите постапки најчесто се прекинуваат (21,7%), а 

само мал дел од анкетираните тоа го поврзаа со фактот дека овластените предлагачи не ги 

вршат ажурно нивните надлежности (14,4%). Кога ги спомнавме овластените предлагачи, 

вреди да се спомне податокот дека и анкетираните судии, адвокати и нотари, како и 

граѓаните, сметаат дека треба да им се дозволи на граѓаните да можат да поднесат барање 

за донесување на превентивно мислење од Советодавно тело или за поднесување на 

иницијатива за покренување на дисциплинска постапка во случај на повреди на одредбите 



од етичките кодекси кои важат во овие професии (77,8 %, односно 58%), сè со цел да се 

добие поголема транспарентност во постапувањето; 

-прашани како генерално да се подобри професионалната етика на сите правници, односно 

како да се обезбеди повеќе етичност во професионалното однесување кај припадниците на 

сите правнички професии, анкетираните судии, адвокати и нотари, како и анкетираните 

граѓани беа усогласени во одговорите, па побараа промена во свеста и однесувањето на 

самите правници (30,6%, односно единствено кај вршителите на правнички професии 

29%), но и поголема етичност и кај другата страна (15,6 %, односно и кај вршителите, но и 

кај граѓаните /колегите/ вработените во институциите 37%), дел од нив  побараа доследно 

почитување на постоечките етички кодекси и навремено санкционирање на нивна повреда 

(23,3%, односно 19%), а останатите, би рекла застанувајќи во  одбрана на сите правници, 

побараа изменети или нови начела и принципи во етичките кодекси (10%, односно 15%), 

како и спроведување на повеќе обуки од оваа проблематика (20,5%). 

          Откако ги сумирав резултатите од спроведената научно-истражувачка работа и 

изведов заклучоци од истата, освен што ги видов размислувањата кај вршителите на 

правничката професија и на граѓаните како нивни странки/клиенти, можам со сигурност и 

да ja согледам потребата и потврдам оправданоста да пишувам статии кои ќе ја обработат 

правничката професионална етика во пооделни правнички профили. 
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