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Наместо вовед 
      

    Штетата  може да се разгледа како правен факт за настанување, промена или 

престанок на облигациони односи, кој факт од објективното право е признат како таков 

извор на облигациони односи настанати со причинување на штета. Штетата како општ услов 

се наоѓа во корелативен однос со штетното дејствие,во кој однос штетното дејствие е 

причина а штетата е последица од таа причина. Штетата како последица го погодува имотот 

или личноста на оштетениот, таа за оштетениот создава облигационо субјективно право да 

бара надомест на штета,а за штетникот создава обврска истата да ја надомести. Крајната цел 

е воспоставување на првобитната состојба во имотната или личната сфера на оштетениот,ова 

пак се постигнува натурално или вредносно(кај материјалната штета) или преку морална или 

материјална сатисфакција (кај нематеријалната штета). Во услови во кои сe поголем е бројот 

на односи настанати со причинување на штета како актуелно прашање се наметнува 

прашањето за нејзин надомест. Ако се земе во превид дека концептот на материјална штета е 

прилично развиен и познат уште од многу стари времиња, ова прашање кај нематеријалната 

штета се сведува само на концепт на нематеријална штета кој го прифаќаат правните 

системи. Тој е порестриктивно поставен и казуисички се утврдени случаите кога е дозволена 

надомест на нематеријална штета. Ваквите решенија доведуваат до ситуација најголемиот 

дел од случаите кога се  причинува нематеријална штета да останат надвор од границите на 

правото и оштетениот сам да ја поднесува штетата. Од друга страна, измените во правните 

правила во последните години укажуваат на присуство на една тенденција која се 

придвижува кон создавање на општо правило за надомест   на нематеријална штета. Со оглед 

на природата на правото на надомест на нематеријална штета,  определувањето на износот на 

овој  надомест е прашање кое судот го решава од случај до случај. Правните системи 

воглавно содржат критериуми кои претставуваат насоки за судијата при определување на 

овој износ, а среќаваат и критерими кои се изедначуваат со општи принципи, како на пример 
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принципот на разумност и праведност. Во правните системи не се среќаваат одредени 

вредносни инпути за одредување на надоместување на нематеријалната штета, со оглед на 

фактот дека нема пазарна вредност на болката, страдањето и другите видови нематеријална 

штета. Земајќи го во предвид сето погоре кажано, во оваа статија ќе ја разработиме 

нематеријалната штета , од поим,концепт до надоместување,со тоа што ќе  го прикажеме 

само процесот на определување на надоместот на нематеријална штета во различни правни 

системи, вклучително и нашиот правен систем. 

 

1.) Поим на нематеријална штета  

 

      Поимот штета во облигационото право треба да се разликува од економскиот поим 

"штета" и од значењето кое ние му го даваме во секојдневниот живот. Треба да се има во 

предвид и фактот дека на поимот штета не се гледало отсекогаш еднакво и како се менувал 

општствениот поредок, така се менувале и гледиштата за штета. Разгледувана од аспект на 

општествениот поредок штетата претставува повреда на некоја општествена вредност, 

односно таа припаѓа во категоријата на општествени пореметувања. Разгледувана од аспект 

на оштетениот, штетата претставува промена во неговата сфера на постоење, а разгледувана 

од аспект на штетникот таа претставува последица од негово штетно дејствиe.Поимот штета 

се среќава уште во римското право во познатиот Lex Aquilia со кој била уредена граѓанската 

одговорност за штета причинета на одредени предмети и животни.Земскиот законик дава 

прва законска дефиниција на штета како,,влошување на состојбата на еден човек во погледа 

на неговото тело,слобода,чест или углед.Австрискиот граѓански законик е втор законски акт 

кој штетата ја дефинира како повреда нанесена на имот,права или личност на 

оштетениот
1.Во правото постои дефиниција на штета како оштетување на некое правно 

заштитено добро или интерес,оттука за штетата може да понудиме дефиниција како 

:,,неповолен резултат на штетното дејствие на штетникот врз имотните или неимотни права и 

правно заштитени интереси на оштетениот,кој резултат настанал без негова согласност и 

штетникот е должен да го отстрани”. Сепак,до денешен ден правната теорија не успеала да 

изгради единствен поим за штета кој би бил соодветен за сите случаи на одговорност. 

Причината за тоа е фактот што штетата не е апстрактна појава која може поимно да се 

                                                           
1Проф.д-р Галев Гале и Проф.д-р Дабовиќ-Анастасовска Јадранка: ,,Облигационо право”,ЦЕППЕ,Скопје,2009 
год.,стр.646 
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определи сама по себе,туку тоа е функционален поим кој може да се разбере единствено во 

рамките на неговата секојдневна примена2. 

Во правната теорија и во законодавствата се прави разлика помеѓу повеќе видови на штета. 

Разликувањето на материјалната и нематеријалната штета се прави врз основа на видот на 

правното добро кое е оштетено, односно во поглед на кое настанала штета. Материјалната 

штета е штета која настанува во оглед на имотните добра на човекот. Таа може да се 

манифестира преку одземање, уништување или влошување на состојбата на едно имотно 

добро, односно како обична штета, проста, стварна штета (lat. damnum emergens) или како 

испуштена корист (lat. lucrum cesans), односно како штета што се состои во спречување на 

оштетениот да стекне одредено имотно право. За разлика од обичната штета која го погодува 

постоечкиот имот на едно лице, испуштената корист го погодува идниот имот.Во најголем 

дел од правните системи, за сите случаи, е предвидена обврска за надомест на сета 

материјална штета, односно и на обична штета и на испуштена корист.Додека материјалната 

штета се однесува на она што оштетениот го има, неимотната штета се однесува на неговиот 

личен интегритет, т.е. она што тој е.Нематеријалната штета е штета причинета на личните 

или неимотни добра на  човекот,како што се: животот, здравјето, физичкиот и психичкиот 

интегритет, слободата, честа,угледот, достоинството и др. Таа, според едно постаро 

стојалиште  се манифестира како физичка или психичка болка на оштетениот, страв, патење 

и сл.Според новото стојалиште, кое е прифатено и во нашиот ЗОО од 2001 преку измените 

од 2008, нематеријалната штета се манифестира како повреда на личните права. Австрискиот 

граѓански законик од 1811 год.вели:"Штета се нарекува секое оштетување причинето на 

нечиј имот, права или нечија личност.Постоењето на нематеријална штета во одредени 

случаи е правно релевантно и повлекува одговорност3. Карактеристика на концептот на 

нематеријална штета кој е прифатен во најголемиот дел од правните правила е непостоењето 

на едно општо правило за надомест на секоја нематеријална штета и поради тоа во многу 

голем дел од случаите кога едно лице претрпува нематеријална штета истата останува 

ненадоместена и оштетениот сам ја поднесува. Оттука, концепот на нематеријална штета ќе 

го разгледаме од три аспекти: уреденоста на нематеријалната штета во граѓанските законици,  

на меѓународно ниво во рамките на договорната одговорност и правната уреденост на 

нематеријалната штета во македонското право. 

 

 

                                                           
2 ibid,стр 647 
3 Австриски граѓански законик од 1811 година,чл.1293 
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             2.) Концепт на нематеријална штета  

А.Правна регулатива на нематеријалната штета во граѓанските законици  

 

Разгледувањето на граѓанските законици во оваа семинарска ќе го започнеме со 

Италијанскиот граѓански законик од 1942 година кој упатува на тоа  дека нематеријалната 

штета може да се надомести само во одредени, законски утврдени случаи.Се работи за 

казуистичкиот начин на определување на случаите во кои нематеријалната штета е 

надоместлива или не постои едно општо правило за нејзин надомест, туку бројот и видот на 

случаи на правна допуштеност за барање на надомест на причинета нематеријална штета е 

уреден со посебни норми и се однесува на ограничен број на случаи.   

Како исклучок во кој можеме да препознаеме еден вид на општо правило за надомест на 

нематеријална штета е Српскиот граѓански законик од 1844 според кој:"мора да се надомести 

и онаа штета која настанува со повреда на слободата, честа, угледот или сопственоста на 

некој друг." 4
Специфична правна ситиуација имаме во Швајцарскиот,Холандски граѓански 

законик и граѓански законик на Руската федерација.Во Швајцарскиот граѓански законик ова 

прашање децидно е уредено само во еден случај – во случај на смрт и телесна повреда,каде 

лицето кое претрпело телесна повреда или во случај на смрт на некое лице, на членовите на 

неговото семејство, судијата ќе им досуди правичен надомест на име морална 

штета."Останатите случаи кога според Законикот е дозволено да се бара надомест на 

нематеријална штета се уредени со чл. 49 според кој:" лицето што ќе претрпи штета на 

своите лични интереси може да бара, во случај на вина на штетникот, надомест на штета, и, 

освен тоа сума на пари на име надомест на морална штета кога тоа е оправдано со оглед на 

посебната тежина на претрпената штета и вината на штетникот." Примената на оваа одредба 

на полето на деликтната одговорност е јасна, а она што предизвикало теоретски дискусии е 

нејзината примена на полето на договорната одговорност.Се смета дека она што важи за 

нематеријалната штета причинета со граѓанско-правен деликт важи и за нематеријалната 

штета настаната со повреда на договорна обврска, па според тоа во случаите кога надомест 

на нематеријална штета е допуштен кај деликтната одговорност допуштен е и кај 

договорната. Сепак "владеачко мислење во теоријата и судската пракса е дека во случај на 

повреда на лични интереси  право на сатисфакција постои само ако повредата на договорната 

обврска истовремено претставува противправно дејствие восмисла на чл. 49."5Холандскиот 

граѓански законик од 1992 год. пак посебно внимание посветува на регулирање на инситутот 

                                                           
4
 Српскиот граѓански законик од 1844 година, чл. 822 

5 Клариќ Петар:,, Отштетно право“,Народне Новине,Загреб,2003год.,стр.245 
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нематеријална штета во рамките на договорната одговорност.Нематеријалната штета ја 

нарекува pretio doloris 6и точно ги утврдува случаите во кои повредената страна има право да 

бара надомест и тоа во следниве  случаи:   

1.  доколку одговорната личност имала намера да нанесе таква штета; 

2. доколку повредениот трпи физички повреди или ако е повредена  неговата чест или 

репутација или ако на друг начин е повредена неговата личност и 

3. доколку штетата се состои од повреда на споменот на починатиот и ако е нанесена на 

брачниот партнер кој законски не е разведен од починатиот или на неговиот регистриран 

партнер или роднина по крв на починатиот, до втор степен на сродство, во оние случаи кога 

споменот на починатиот е повреден на таков начин што самиот починат, доколку би бил 

жив, би можел да бара надомест на штета за повреда на чест или репутација.  

Во Граѓанскиот законик на Руската федерација донесен 1994 година наоѓаме поимна 

определба на нематеријална штета како"физичките и моралните страдања," а  правилата 

според кој се одредува висината на надоместот се содржани во ставот 2 на чл. 1099 и според 

нив "судијата го зема во предвид степенот на вина на сторителот и други значајни околности. 

Судот исто така е должен да го земе во предвид степенот на физички и морални страдања, 

доведени во врска со индивидуалните карактеристики на лицето на кое му е причинета 

штета." За разлика од општото правило според кое видот на вина има значење за висината на 

надоместокот, кое истовремено зборува за субјективна одговорност, овој Законик познава и 

неколку случаи на одговорност независно од постоењета на вина, односно објективна 

одговорност. Овој член наведува три случаи на објективна одговорност за нематеријална 

штета, односно за: 1. морална штета која е резултат на повреда причинета на здравјето или на 

животот на едно лице од страна на екстремно опасни дејности, 2. морална штета која е 

резултат на клевета и 3. морална штета која е резултат на незаконска осуда, незаконско 

кривично гонење или незаконски притвор.7 

 

Б. Правна регулатива на нематеријалната штета во меѓународните правни акти    

 

Концептот на нематеријалната штета на меѓународно ниво го разгледуваме во 

рамките на договорната одговорност, поточно во рамките на Виенската конвенција за 

меѓународна продажба на стоки од 1980 год.(CISG), Принципите на UNIDROIT за 

меѓународни трговски договори од 1994 год.(UPICC)  и Принципите на европското 

                                                           
6
 Холандскиот граѓански законик од 1992 година,чл.106 

7 Граѓанскиот законик на Руската федерација од 1994год.,чл.1100 
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договорно право кои беа објавени во 1994 год.( PECL). Право на надомест на нематеријална 

штета постои врз основа CIGS.Овој  одговор е заснован на  толкувањето на аrt. 74 од 

CISG8,кој вели: " Обврската  за надомест на штета причинета со повреда на договорот од 

една од договорните страни се состои во надомест на износ еквивалентен на штетата, 

вклучувајќи ја и изгубената добивка, која другата страна ја претрпела како резултат на 

повредата. Износот на надоместот на штета не смее да го надмине износот на штетата што 

страната што ја направила повредата го предвидела или требало да го предвиди во моментот 

на склучувањето на договорот, врз основа на фактите и околностите кои тогаш и биле 

познати или морале да и бидат познати.",поточно на принципот на целосна компензација 

(надомест на сета претрпена штета). И во поглед на останатите два меѓународни 

инструменти можеме да потврдиме дека генералниот принципот на целосна компензација 

подразбира надомест и на нематеријалната штета, која во меѓународното договорно право, 

најчесто се состои од изгубена репутација или изгубена добра волја на оштетената договорна 

страна. Несомнено е дека овие инструменти предвидуваат одговорност за ваквата штета, 

сепак проблемот се јавува пред судовите и арбитражните трибунали кои имаат потешкотии 

со барањата за надомест на нематеријалната штета. Така, во судската пракса се среќаваме и 

со случаи во кои судот не досудува надомест за нематеријална штета според одредбите на 

CISG. Таков е следниот пример:купувачот,француска компанија, направил порачка кај 

продавачот, шпанска компанија, за 8,651 пара чевли да бидат означени со трговската 

марка"Pierre Cardin". Продавачот негирал дека примил таква порачка и одбил да испорача. 

Купувачот задоцнил со доставувањето на чевлите до продажните места и 2,125 непродадени 

пара чевли му биле вратени. Тогаш, купувачот поднел барање во износ од 712,879f за 

надомест на штета поради  непродадените чевли и за загуба на бренд - имиџот на 

компанијата. Трговскиот суд во Виена му досусил надомест на штета на купувачот за 

повреда на договорна обврска и за загуба на бренд – имиџот. Пресудата била обжалена од 

страна на продавачот. Второстепениот суд заклучи дека и двете страни ја имаат прифатено 

Виенската конвенција и дека во нивниот случај одредбите на Конвенцијата се меродавно 

право за решавање на спорот. Судот решил дека "одбивањето на продавачот, без никаква 

основана причина, да ја исполни обврската да испорача и лажното изјавување дека таква 

порачка не е направена, претставува фундаментална повреда на договорот од страна на 

продавачот, согласно со art 25 од Конвенцијата. Судот го подржал барањето за надомест на 

материјална штета претрпена како резултат на одбивањето на продавачот да ја испорача 

стоката и притоа се повикал на art 74 од Конвенцијата.По повод барањето за надомест на  
                                                           
8 ,,United Nation Convention on Contracts for the International Sale of Goods”,art.74 



 

 

7 

 

нематеријалната штета поради изгубена добра репутација (бренд ,имиџ), Апелациониот суд 

забележал дека таква штета не може да се досуди врз основа на  CISG и го одбил таквото 

барање на купувачот.9  

Правната теорија се обидува ова прашање да го реши со толкување на основната одредба од 

CISG, согласно правилата за утврдување на предвидлива штета, но се чини дека"тестот на 

предвидливост може да се направи покомпатибилен за решавање на прашањето доколку се 

комплетира со правилата од UPICC (аrt.7)" ,според кои надомест на нематеријална штета се 

востановува само во случај кога таквата штета може да се утврди со разумен степен на 

сигурност. Ова правило се  применува, како за утврдување на постоење на штетата, така и за 

утврдување на нејзиниот износ. Во правилата на PECL (аrt. 9), пак го наоѓаме одговорот на 

прашањето за надомест на идна штета,односно одговорното лице има обврска да ја 

надомести само онаа идна штета за која постои веројатност дека ќе настане а на судот или на 

арбитерот му останува задачата да ја процени, од една страна веројатноста за настанување на 

штетата, а од друга страна да го утврди нејзиниот веројатен износ.  

 

В. Нематеријалната штета во македонското право  

 

За подобро да се сфати потеклото и природата на одредбите на македонското право 

напоменуваме дека истото се развивало под влијанието на граѓанските законици кои во текот 

на 19-от век се применувале на територијата на поранешните југословенски републики.Во 

поглед на институтот нематеријална штета наоѓаме повеќе ставови на судската пракса кои 

направиле сериозен обид да изградат еден поинаков и модерен институт на нематеријална 

штета. Меѓу нив изделуваме еден став на Врховниот суд на Југославија од 1966 година 

според кој: "Напад на лични добра на човекот покрај материјална штета може да предизвика 

и нематеријална штета која, по правило, се манифестира како пореметување на психичката 

рамнотежа на личноста, пореметување на нормалната душевна состојба со трпење на 

физички или душевни болки.Невозможноста овој вид на штета да се надомести со паричен 

еквивалент не може да биде причина таа да остане ненадоместена и само поради таа причина 

личните добра на човекот да останат незаштитени на полето на граѓанската одговорност."Со 

овој став, Врховниот суд на Југославија, на недвосмислен начин внесува нов поим на 

нематеријална штета во правниот систем на овие простори, кој сега правно ја регулира и 

нематеријална штета предизвикана со повреда на честа и угледот.Поимот на нематеријална 

                                                           
9
 http://cisgw3.law.pace.edu/cases/991021f1.html; објавено на  21.10.1999; држава: France; суд: Cour d'appel,Grenoble; 
странки: Calzados Magnanni v. Shoe General International. 

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/991021f1.html
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штета која била надоместлива кога била причинета со нанесување телесни повреди, сега се 

проширува и на случаите кога не постојат телесни повреди(но постои и став на Врховниот 

суд на Југославија дека:"Сосема кратко чувство на страв, без концентрацијата да се сведе  на 

потешки последици на нападот, не може да се смета како посебен основ на право на 

надомест на нематеријална штета." (пр.нема место за усвојување на тужбеното барање на 

дете од 2 години да му се досуди надомест за душевни болки заради губење на родителите"). 

Концептот на нематеријална штета кој беше прифатен во нашето право, под влијание на 

европските тенденции, во 2008 година преку измените на нашиот ЗОО ,значително беше 

променет. Поимна определба на штета во нашиот ЗОО наоѓаме во чл.142 според кој: 

"Штета е намалувањето на нечиј имот (обична штета) и спречувањето на негово 

зголемување (испуштена корист), како и повреда на личните права (нематеријална 

штета)."10 Според одредбите на овој закон,  дефиницијата за штета во себе ја содржи од 

една страна материјалната штета, а од друга страна нематеријалната штета како два основни 

вида на штета.Со ваквото поимно определување на штетата Новелата на ЗОО од 2008 година 

внесува измени во поглед на поимот нематеријална штета. Нематеријалната штета која во 

сојузниот Закон за облигациони односи од 1978 и во новиот Закон за облигациони односи од 

2001 поимно беше определена како "нанесување на друг физичка или душевна болка или 

страв" ,сега поимно се определува како "повреда на личните права." На овој начин 

субјективно-објективната концепција на поимот нематеријална штета, која се применувала 

дотогаш, се заменува со објективна концепција на нематеријалната штета според која самата 

повреда на личните права претставува нематеријална штета. Физичките болки, душевните 

болки и стравот кои се во врска со повредата на личните права повеќе не претставуваат 

конститутивна карактеристика на поимот нематеријална штета, туку стануваат 

мерила,критериуми за определување на  конкретната содржина на правниот стандард 

"справедлив паричен надомест" како еден од двата начини на надомест на нематеријалната 

штета во нашето право(нематеријално и материјално). Новелата му дава ново значење на 

овој правен стандард,односно наместо поранешниот  карактер на сатисфакција, сега тој 

добива карактер на компензација за нематеријалната штета.  

 Промената на концептот на нематеријална штета се рефлектира на сите субјекти во правото 

(и физичките и правните лица) како и на договорната одговорност. Во поглед на физичките 

лица изменетите одредби предвидуваат можност во случај на повреда на личните права 

судот, доколку најде дека тежината на повредата и околностите на случајот го оправдуваат 

тоа, да досуди справедлив паричен надомест, независно од наоместокот на материјална 
                                                           
10 ,,Закон за облигациони односи “,Сл.Весник на Р.Македонија бр. 84/08,чл.142 
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штета, како и во нејзино отсуство.Во поглед на правните лица воведуваат и правната 

можност судот да досуди справедлив паричен надоместок, независно од надоместокот на 

материјална штета, како и во онејзино отсуство, доколку настанала повреда на правото на 

углед и другите лични права на правните лица, а тежината на повредата и околностите на 

случајот го оправдуваат тоа. Измените од 2008 се однесуваат и на обемот и видот на 

надомест на штета во случај на договорна одговорност, па сега:“доверителот има право на 

надомест на обичната штета, испуштената корист, како и на справедлив паричен надоместок 

на нематеријална штета , кои должникот морал да ги предвиди во време на склучување на 

договорот како можни последици од повреда на договорот со оглед на фактите што тогаш му 

биле познати или морале да му бидат познати.11 На овој начин, концептот за надомест на 

нематеријална штета во нашето право доживува измени како од содржински аспект, така и 

од аспект на субјектите на правото кои можат да бараат надомест при што крајниот резултат 

е значително проширување на бројот на случаите во кои правото  предвидува граѓанско-

правна одговорност за причинета нематеријална штета.  

                     

3.)  Критериуми за утврдување на нематеријална штета во нашето и 

      споредбеното право 

 

Денес можеме да кажеме дека е неспорно барањето секој ефективен систем на 

отштетно-правни норми  да содржи правила за надомест на нематеријална штета. И покрај 

различните теоретски стојалишта денес преовладуваат мислењата дека штетата која се 

состои во нагрденост, емоционална траума, нарушување на физичкиот комодитет за подолг 

временски период, намалување или губење на способноста за извршување на нормални 

секојдневни активности и слично е исто толку реална колку што е и изгубената добивка како 

вид на материјална штета. Она што се појавува како прашање во ваков случај е како да се 

определи материјалниот еквивалент на ваквиот вид на штета. Можеме да кажеме дека додека 

прашањето за постоење на правото на надомест на нематеријална штета е апсолвирана 

правна категорија, начинот на определување на износот на тој надомест е дискутабилен. Која 

е справедливата цената на болката и страдањата? Правната доктрина ќе се согласи дека не 

постојат објективни критериуми со кои може да се измери повредата кај случаите на 

настанување нематеријална штета и да се определи износот на ваквата штета, но сепак 

                                                           
11 ,,Закон за облигациони односи “,Сл.Весник на Р.Македонија бр. 84/08,чл.191,чл.192 и чл.192-а 
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неминовно е да се изгради еден систем на водечки принципи, на основ на кој би се поставиле 

критериуми со чија помош би се определувал износот на нематеријалната штета. 

Се чини дека појдовна точка за пронаоѓањето на одговорот е навраќањето на целта на 

постоењето на одредбите за надомест на штета а тоа е враќање на една претходна состојба, 

состојба што постоела пред да настане штетата и целосно надоместување на истата во 

сферата на оштетениот.Нареден чекор пак во процесот на изградба на критериуми за 

одредување надомест на нематеријална штета е категоризација на нематеријалната 

штета.Трет критериум е самата возраста на оштетениот. Така на пример, повредите нанесени 

на лице кое има 60 години може да се процени дека ќе траат и во наредните 20 години, 

додека истите повреди кај лице од 20 години, може да се претпостави дека ќе траат и во 

наредните 60 години.Притоа можеме да забележиме дека критериумот старост на 

оштетениот не треба да се гледа само од аспект на подолго или пократко траење на 

повредите, туку и од аспект на нивниот интензитет.Како нареден критериум од значење за 

определување на надоместот на нематеријална штета се и околностите кои му претходеле 

или го проследиле причинувањето на штета.Така на пр.постоењето на одредена врска меѓу 

оштетениот и штетникот го зголемува интензитетот на болките и во тој контекст логично е 

да се претпостави дека одредена повреда, на пр. загуба на орган, која според горенаведената 

класификација припаѓа на еден ист степен  ќе има поголем интензитет доколку се случи во 

рамки на однос доктор – пациент отколку во случај на сообраќајна несреќа.Пишувањето за 

критериумите за определување на надоместот на нематеријална штета нe води на теренот на 

теоретизирање  за конкретново прашање. Теоретската основа е секако појдовна основа за 

разгледување на  било кое правно прашање,затоа ќе направиме споредбена анализа на 

правните правила кои го уредуваат прашањето за надомест на нематеријална штета во 

правните системи во САД, земјите од Европа и на крај во македонското право. 

 

 А. Правна уреденост на критериумите за надомест на нематеријална штета во САД и   

      дел од Европските правни системи  

 

Споредбената анализа ќе ја почнеме со САД, разгледувајќи ја  класификацијата 

направена од страна на Национална Асоцијација на осигурителни  комисионери на 

САД(NAIC) 12
која има објавено скала на повреди, распоредени според нивната тежина во 

девет точки – категории,и тоа: 1. Само емоционална повреда (страв, без физичка болка и 

                                                           
12

 За оваа асоцијација повеќе на http://www.naic.org 

http://www.naic.org
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штета);2. Повреда која трае временски незначаен период (лацерации, контузии, помали 

лузни, осип, брзо закрепнување);3. Повреда која временски трае краток период (инфекција, 

фрактура, задржување во болница – случаи кога закрепнувањето трае одреден период);4. 

Повреда која временски трае подолг период (изгореници, пост - оперативни трауми, 

споредни ефекти од употреба на лекови, оштетувања на мозокот);5. Повреди од помал степен 

кои се трајни ( губење на прсти, загуба или оштетување на органи ; вклучува повреди кои не 

онеспособуваат);6. Трајни повреди кои се сметаат за  значајни (глувост, губење на 

екстремитет, загуба на око, загуба на еден бубрег или дроб);7. Трајни повреди кои имаат 

поголемо значење (параплегија, слепило, губење на дватаекстремитети, мозочни 

оштетувања); 8. Трајни повреди од огромно значење (квадриплегија, сериозни мозочни 

оштетувања,оштетувања што ќе траат до крајот на животот или се поврзани со фатални 

прогнози) и  9. Смрт.  

Од Европските земји интересни се Франција,Германија и Швајцарија.Во француското 

право двата вида на штета,материјална и нематеријална штета се надоместливи сe додека се 

работи за последици на деликтни дејствија (противправни дејствија што се предуслов за 

настанување на облигациони односи настанати со причинување на штета). Вообичаено за 

судовите во Франција е досудување на една глобална сума на име на нематеријална штета 

која понатаму се дели на посебни категории на повреди,кои пак претставуваат уште еден 

репрезентативен пример за категоризација  на нематеријалната штета, овој пат во европската 

правна пракса.Такви повредикако категории во француското право се13 :1. Болка, страдање и 

загуба на физички или ментален интегритет кои вообичаено се однесуваат   на болката за 

време на траењето на оштетувањето, како и уплашеноста, стресот и стравот од идна 

неспособност. Износот кој судовите го досудуваат за овој вид на нематеријална штета се 

движи од 1000 до 15 000 евра.;2. Намалување на квалитетот на животот како најопшто 

поставен вид на загуба во нематеријална штета кој во себе може да опфати загуба на 

чувството за мирис, неспособност да се спортува или да се оди на прошетка, да се носат 

потешки предмети и сл.;3. Привремено и трајно оштетување иако во француското право 

привремените оштетување најчесно се запоставено во поглед на нематеријалната штета што 

настанува како резултат на нивното настанување и се надоместува само материјалната штета. 

Промена на ваквата состојба настанува со две одлуки на Касациониот суд во Франција кои ги 

земаат во предвид и привремените оштетување при досудување на надомест за 

                                                           
13

 http://www.docstoc.com/docs/3830543/Compensation-for-Personal-Injury-in-France-by-Michel-Cannarsa-Research 
,станува збор за документ:,,Compensation for Personal Injury” in France by Michel Cannarsa 
 

http://www.docstoc.com/docs/3830543/Compensation-for-Personal-Injury-in-France-by-Michel-Cannarsa-Research
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нематеријална штета; 4.Естетски оштетувања кои се разликуваат меѓу себе и се 

категоризирани од страна на:  медицински експерти во скала од 0 до 7 и тие не ја земаат во 

предвид возраста и полотнаоштетениот, за разлика од судот кој освен овие карактеристики 

на оштетениот ги зема во предвид и занимањето на оштетениот и брачниот статус. ;5. 

Оштетување на сексуалните функции и способноста за репродукција.6.Губење на 

способноста за заработување, соодветно вработување и способност за  одржување на домот, 

иако во овие случаи надоместот на ваквиот вид на нематеријална штета се остварува преку 

надоместот на материјална штета и надоместот на нематеријална штета за намален квалитет 

на животот; 7. Загуба на животните аспирации  - во француското право оваа нематеријална 

штета не се надоместува посебно, туку со зголемување на надоместот на останатата 

нематеријална штета во случаи кога тоа оштетување предизвикува и намалување на 

животните аспирации.; 8. Надомест за намалено уживање за време на празници кој се 

остварува преку надоместот за намалување на квалитетот на живот и не претставува посебен 

основ за надомест на нематеријална штета. и  9. Заштита на ментално здравје во француското 

право е опфатена со општиот поим dommage moral и слично.  

Во Франција судовите имаат дискреционо право да одлучат за висината на надоместот на 

нематеријална штета,а основот на нивнотото одлучување е извештајот на медицинските 

експерти кои имаат активна улога во случај на проценување на паричната вредност  на 

нематеријалната штета и износот на нејзиниот надомест. Во поглед на висината на 

надоместот на нематеријална штета во француското право,разгледувамесамо дел од 

критериумите за определување на висината на надоместокот во француското право,и тоа:  

-висината на надоместот на име на нематеријална штета на полето на граѓанската 

одговорност во Франција ја определува судот врз основа на начелото за целосен 

надомест(потполна компензација) и единствено до висината на тужбеното барање на 

оштетениот;  

-судот има дискреционо право да утврди висина на надомест; 

-судот најчесто утврдува еден износ на име надомест  за целокупната нематеријална штета  

иако може да ги категоризира во негови рамки посебните основи за одредување надомест; 

-судот неможе да досуди поголем износ од оној кој го бара оштетениот, но може да досудува 

помал или поголем износ по конкретен основ за надомест на нематеријална штета 

(набројаните во горните точки и слични) ;  

-надоместот не смее да биде определен врз основа на социјалниот, културниот и 

финансискиот статус на оштетениот;  
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-судот има дискреционо право да одреди надоместот да се плати целосно или да се плаќа 

периодично и во овој поглед не е обврзан со барањето на оштетениот. 

Во Германија пак според новата одредба за обврска за надомест на нематеријална штета 

постои во сите случаи на" повреда на телото, здравјето, слободата и на сексуалното 

самоопределување", независно од тоа дали се работи за одговорност заснована на вина, на 

објективна одговорност или на договор, со тоа што, докажувањето на вина за причинување 

на нематеријалната штета повеќе не е услов за настанување на обврската, туку доволно е да 

се исполнети другите претпоставки за одговорност според правилата за објективната или 

договорната одговорност.(на пр.лицата кои претрпеле штета од неквалитетен производ, 

имаат право врз основа на оваа одредба да бараат надомест на нематеријална штета дури и во 

случај кога не постои или не може да се докаже постоењето на вина на страната на 

произведувачот).На овој начин, новото решение на германското право ја намалува разликата 

која постоеше помеѓу германското оштетно право и останатите европски правните 

системи.Во поглед на прашањето за критериуми за утврдување на висина на 

надоместокот,одредбите се доста сиромашни, односно единствениот критериум што го 

среќаваме е надоместот да биде определен како правичен надомест на нематеријалната 

штета.14
Во Швајцарија имаме специфичност  во поглед на определувањето на видот и 

висината на надоместот.За разлика од поголемиот дел правни системи кои се определуваат за 

натурална или парична реституција, воспоставувајќи однос на правило и исклучок помеѓу 

нив, Законикот во чл. 43 одредува дека:"Обликот и висината на надоместот ги одредува 

судијата со оглед на околностите и степенот на вина." Судот е тој кој што согласно 

одредбите на Законикот има право да го утврди обликот и висината на надоместот на штета, 

но и право да го намали надоместот или воопшто да не го досуди. Во однос на прашањето 

дали ваквото овластување на судот се однесува само на одредување на надомест за 

материјална штета, или тој има право да го задолжи одговорното лице и на надомест на 

нематеријална штета, можеме да кажеме дека Законикот ова прашање децидно го уредува 

само во еден случај – во случај на смрт и телесна повреда. Законикот му дава на  судијата 

право да досуди "на лицето кое претрпело телесна повреда или во случај на смрт на некое 

лице, на членовите на неговото семејство, правичен надомест на име морална,нематеријална 

штета."Останатите случаи кога според Законикот е дозволено да се бара надомест на  

нематеријална штета се уредени со чл. 49 според кој:"Лицето што ќе претрпи штета на 

своите лични интереси може да бара, во случај на вина на штетникот, надомест на штета, и, 

                                                           
14

 Терминот што е употребен во Германскиот граѓански законик од 1896 во овој член е "billige 
Entschadigung" што ние би го превеле како правичен надомест, односно адекватен надомест. 
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освен тоа сума на пари на име надомест на морална штета кога тоа е оправдано со оглед на 

посебната тежина на претрпената штета и вината на штетникот." Примената на оваа одредба 

на полето на деликтната одговорност е јасна, а она што предизвикало теоретски дискусии е 

нејзината примена на полето на договорната одговорност.Според едно од толкувањата, она 

што важи за нематеријалната штета причинета со граѓанско-правен деликт важи и за 

нематеријалната штета настаната со повреда на договорна обврска, па според тоа во случаите 

кога надомест на нематеријална штета е допуштен кај деликтната одговорност допуштен е и 

кај договорната. Сепак владеачко мислење во теоријата и судската пракса е дека во случај на 

повреда на лични интереси  право на сатисфакција постои само ако повредата на договорната 

обврска истовремено претставува противправно дејствие восмисла на чл. 49."15 

Б. Правна уреденост на критериумите за надомест на нематеријална штета во 

македонското право 

Кога говоиме за македонското право,ќе речеме дека настанувањето на нематеријална 

штета е тесно поврзано со повредата на личните права на оштетениот.Во позитивното право 

предмет на заштита се личните права на физички и правни лица кои се наброени во чл. 9-а од 

нашиот  ЗОО,односно:" како лични права, во смисла на овој Закон, се подразбираат правата 

на живот, телесно и душевно здравје, чест, углед, достоинство, лично име, приватност на 

личниот и семејниот живот, слобода, интелектуално творештво и други лични права. 

Правните лица ги имаат сите наведени лични права, освен оние врзани за биолошката 

суштина на физичкото лице, а особено правата на добар глас и углед, односно фирма, 

деловна тајна, слобода на претприемништво и други лични права на овие лица.“Во врска со 

прашањето на надоместок на штета што ќе настане со повреда на личните права,нашето 

право предвидува два начини за нејзино надоместување, и тоа16: 

1.нематеријално (морална сатисфакција) Нематеријалната штета настанува со повреда на 

личните права на оштетениот,а истата се изразува преку физички или психички болки или 

претрпен страв кај оштетениот.Надоместокот кај нематеријална штета ја опфаќа сегашната 

штета,но може да ја опфати и идната нематеријална штета,која според редовен тек на 

работите е извесно дека ќе трае и во иднина.Досудувањето на надомест за идна 

нематеријална штета на одреден начин е коректив на непроменливоста на име на досуден 

                                                           
15  Клариќ Петар:,, Отштетно право“,Народне Новине,Загреб,2003год.,стр.245 
16 Проф.д-р Галев Гале и Проф.д-р Дабовиќ-Анастасовска Јадранка: ,,Облигационо право”,ЦЕППЕ,Скопје,2009 
год.,стр.755 
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надомест на нематеријална штета..Нематеријално надоместување е можно само во 

ситуациите кога може да се воспостави онаа состојба која постоела  во личната сфера на 

оштетениот пред настанување на штетата..Ова е случај на повреда на  угледот, честа, 

лободата на личен мир и други права поврзани со овие лични добра.Во овие случаи до 

надоместување на штета доаѓа преку одлука на суд, кој ќе нареди на трошок на оштетениот, 

објавување односно исправка на пресуда или пак повлекување на изјавата со која е сторена 

повредата илинешто друго, со што може да се оствари целта која се постигнува со 

надоместокот. Надоместување на нематеријална штета во вид на враќање во поранешна 

состојба, е тешко остварливо(пр.самата објавена пресуда не секој ќе ја види) и не треба да 

подазбира стопостотно враќање на состојбата што постоела пред настанување на штетата, 

туку воспоставување на онаа општествена и правна состојба која за оштетениот постоела 

пред самото причинување на штетата. 

 

2.материјално(материјална сатисфакција)Кај паричното,материјално надоместување на 

нематеријалната штета, постои обврска за оштетениот да плати определена сума на 

пари.Парично надоместување оштениот секогаш може да побара,а судот е тука да ја цени 

оправданоста на таквото барање.За парично надоместување на нематеријална штета во 

правната  теорија и правна практика,постојат две изразито спротивставени мислења,каде 

според едното  нематеријалната штета  не може да се надомесува со пари,односно според 

другото таа мже и треба да се надоместува со пари.  

Поинтересено за обработка е материјалното надоместување на нематеријалната  

штета,особено прашањата за обем и висина на надоместок.Според сваќањата на нашето 

законодавство,правна теорија и практика, судот ценејќи ги околностите на случајот ,особено 

интезитетот и траење на повредата и последиците од неа, ќе досуди справедлив паричен 

надомест, независно од надоместот на маетеријалната штета ,како и во нејзино отсуство.Како 

момент на пристигнување на исплата на справедливиот надомест на нематеријалната штета 

се зема самиот момент на донесување на правосилната пресуда со која судот ја определува 

висината на овој надомест. Разгледувајќи ги одредбите од ЗОО како lex generalis во 

конкретниот случај, најпрво сметаме дека е потребно да се дефинираат лицата кои имаат 

право да бараат надомест на нематеријална штета, а потоа да пристапиме кон разгледување 

на критериумите кои законодавецот ги предвидел за утврдување на нејзиниот износ.Според 

Новелата од 2008,лица кои имаат право на надомест на нематеријална штета според нашето 

право се:  

- физички лица кои претрпеле повреда на лични права; 



 

 

16 

 

- правни лица кои претрпеле повреда на личните права; 

-брачниот другар, деца и родители на едно лице, во случај на негова смрт или тежок 

инвалидитет(т.н прв круг или членови на потесно семејсво) ; 

- браќата и  сестрите, дедовците и бабите, внуците и вонбрачниот другар (т.н втор круг ако 

меѓу нив и повреденото/умреното лице постоела потрајна животна заедница); 

- родителите, во случај на зачнато, а неродено дете(т.н трет круг на оштетени лица).  

 Она што се појавува како наредно прашање е: Како ќе се определи висината на надоместот 

на име на нематеријална штета, во случај кога се исполнети сите  претпоставки и наведените 

лица имаат право да бараат таков надомест? Сметам дека е потребно да го споменеме 

барањето содржано во нашиот ЗОО пред неговото новелирање во 2008 година. Според 

старото правно правило, од чл. 189 став 2:"При одлучувањето за барањето за надомест на 

нематеријална штета, како и за висината на нејзиниот надомест, судот ќе води  сметка за 

значењето на повреденото добро и за целта за која служи тој надомест, но и за тоа со 

него да не им се погодува на стремежите што не се спојливи со неговата природа". Со 

ваквата правна регулатива се поставуваа неколку општи критериуми според кои судот треба 

да се раководи во утврдување на основаноста на барањето за надомест на нематеријална 

штета, туку и на висината на нематеријалната штета. Се работеше за следниве критериуми:  

значењето на повреденото добро,целта за која служи тој надомест и со надоместот не треба 

да се остваруваат стремежи што се неспојливи со неговата природа.Со Новелата од 2008 

година направени се измени на овој член и променет е насловот како и неговата содржина. 

Сега чл.189 се однесува на справедлив паричен надомест и ја има следнава содржина:"Во 

случај на повреда на личните права судот, ако најде дека тежината на повредата и 

околностите на случајот го оправдуваат тоа, ќе досуди справедлив паричен надомест, 

независно од надоместокот на материјалната штета, како и во отсуство.При 

одлучувањето за барањето за справедлив паричен надомест судот ќе води сметка за 

силината и траењето на повредата со која биле предизвикани физички болки, душевни 

болки и страв како и за целта за која служи надоместокот, но и за тоа надоместокот да 

не е во спротивност со стремежите кои не се споиви со неговата природа и 

општествената цел. За повредана правото на углед и другите лични права на правните 

лица судот, ако најде дека тежината повредата и околностите на случајот го 

оправдуваат тоа, ќе досуди справедлив паричен надомест, независно од надоместокот на 

материјалната штета,како и во нејзино отсуство.Покрај овие правила, во одделни случаи, 

кога тоа со друг закон е поинаку уредено ќе се применуваат и правилата од тој 

закон.“Новата одредба е со општ карактер и во неа се содржани единствени критериуми за 
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определување на основаноста на едно барање за надомест на нематеријална штета и 

критериумите за определување на висината на надоместот на нематеријална штета. Од 

одредбата се изделува листата од 3 критериуми,и тоа: силината и траењето на повредата со 

која биле предизвикани физички болки,душевни болки и страв; целта за која служи 

надоместокот  и надоместокот да не е во спротивност со стремежите кои не се споиливи со 

неговата природа и општествената цел. 

Воглавно Новината се однесува на проширување на случаите кога постои основ за барање 

надомест на нематеријална штета и една терминолошка новина во поглед на надоместот на 

нематеријална штета кој со Новелата се нарекува справедлив паричен надомест на 

нематеријална штета. Новелата содржи уште една новина која е содржана во чл.192-а, а се 

однесува на втасаност и висина на справедливиот паричен надомест. Според овој член:" 

Обврската за  исплата на справедливиот паричен надомест стасува со денот на 

донесувањето на првостепената пресуда со која е определена висината на овој 

надомест.При одлучувањето за висината на справедливиот паричен надомест, судот ќе го 

земе предвид и времето изминато од настанувањето на штетата до донесувањето на 

одлуката, ако должината на чекањето на сатисфакцијата и другите околности го 

оправдуваат тоа.“ Од него произлегува уште еден,односно 4-от критериум, воспоставен од 

законодавецот за определување на висината на надоместот на нематеријална штета,и тоа 

времето изминато од настанување на штетата до донесување на одлуката. 

Со цел дополнување на теоретското и законското разгледување на прашањето за материјално 

надоместување на нематеријална штета, ќе ја споменеме и судската пракса, издвојувајќи 

неколку случаи од неа.Најпрво  споменуваме една одлука на Врховен суд на Р.М. Рев. 157/85 

според која "незначителната физичка болка во траење од 2 до 3 дена и незначителниот 

претрпен страв при повредување, не го оправдуваат досудувањето на надомест на 

нематеријална штета".Понатаму, во поглед на намалувањето на општата животна способност 

само за време на лекувањето на телесната повреда, имаме одлука на Врховен суд на Р.М., 

ГЖ. Бр. 391/77 од 08.12.1977 година според која ваквиот случај не претставува основ за 

надомест на нематеријална штета поради намалена општа животна способност и дека  

оштетениот има право на надомест на штета по овој основ, само ако постои потрајно 

намалување на општата животна способност. Воедно тука се повеќето примери 

невоедначеност  на судската практика во поглед на висината на досудените барањата на име 

на надомест на нематеријална штета во вид на душевни болки поради смрт на блиско 

лице.(пр.со пресуда на Апелационен суд Скопје, ГЖ. бр. 2964/05 од 15. 06. 2005 година за 

претрпенбол за изгубен  30 годишен син – досуден надомест на родител во износ од 600.000, 
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00ден.,а пак со пресуда на Основен суд на Крива Паланка П. Бр. 21/05 од 02.02.2006 година 

за  душевен бол поради изгубен едногодишен син досуден е износ од 1. 100. 000, 00 ден.) 

 

В. Физичка болка како посебен критериум за утврдување на нематеријална штета 

 

Физичката болка претставува физичко страдање, кое е поврзано со телесна причина 

(како болка или повреда) и кое е проследено со ментална или емоционална вознемиреност. 

Таа во нејзината наједноставна форма, претставува предупредувачки механизам што помага 

организмот да се заштити од тоа што ја поттикнува болката и да се повлече од штетниот 

импулс.Во нејзината посложена форма може да биде проследена и со депресија или со 

вознемиреност. Приемниците на физичките болка кои се наоѓаат во кожата и во другите 

ткива, претставуваат нервни влакна што реагираат на механички, топлотен и хемиски 

стимул.Нематеријалната штета предизвикана од физичка болка е директна штета поврзана 

непосредно со личноста на оштетениот, нему му е нанесена, поради што тој ги трпи 

последиците од истата. Според временското појавување, овој вид на нематеријална штета 

може да се окфалификува како сегашна и идна.Сегашна штета постои до и во времето на 

пресудувањето.Идна штета е штетата што поради физичките болки ќе ја трпи оштетениот во 

иднина, како продолжение на штетата што ја трпи во моментот на пресудувањето.И во двата 

случаи за да се досуди справедлив надомест, штетата треба да биде извесна-судот со 

сигурност да утврди дека постои и ќе постои во иднина.Надоместот се досудува во 

справедлив паричен износ доколку се исполнети законските услови, независно од 

надоместот на материјалната штета, како и во нејзино отсуство.Физичката болка претставува 

посебен законски основ за досудување справедлив паричен надомест кој се утврдува и 

досудува независно од надоместот за останатите видови на нематеријална штета, како и во 

нивно отсуство. 

За признавање на правото на надомест за претрпена физичка болка, потребно е најпрво да се 

исполнети општите услови за признавање надомест на штета, што претпоставува постоење 

на штета,оштетен,штетник, штетно дејствие,причинско-последична врска помеѓу штетата и 

штетното дејствие и одговорност на штетникот за предизвиканата штетаа.Во одредбата од 

чл.189 од ЗОО, се наведени посебните услови и критериуми по кои ќе се утврдува и досудува 

справедлив паричен надомест за претрпена нематеријална штета и тоа како за физички 

болки, така и за душевни болки и страв.Според оваа законска одредба, судот ќе досуди 

справедлив паричен надомест за претрпени физички болки ако најде дека тоа го оправдуваат 

кумулативно следните услови: 
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 -околностите на случајот под кои е предизвикана штетата(се подразбираат сите околности за 

настанување на штетата, причините, начинот, средството со кое е нанесена повредата, 

однесувањето на оштетениот и штетникот, видот и карактерот на повредата, начинот и 

времетраењето на лекувањето, како и одговорност на штетникот за настанувањето на 

штетата. Ова е решителен факт, затоа што доколку судот утврди дека тужениот не е 

одговорен за настанатата штета, нема потреба да се утврдуваат останатите околности.); 

 -јачината на физичката болка(судот ја утврдува со вешто лице лекар-специалист, најчесто 

неуропсихијатар.Јачината на физичката болка се класифицира како физичка болка од јак, 

среден и слаб интензитет.); 

 -времетраењето на физичката болка(зависи од видот и карактерот на повредата, начинот и 

средството со кое е нанесена, колку време е потребно за нејзино лекување.Јачината и 

времетраењето на физичката болка е индивидуална. Перцепцијата на болката е различна кај 

луѓето, на неа влијаат претходното искуство, генетската структура, како и други 

карактеристики поврзани со личноста на оштетениот. Перцепцијата на болката е послаба кај 

лицата под дејство на алкохол или наркотици. Временските прилики исто така влијаат на 

јачината и времетраењето на болката.); 

-значењето на повреденото добро(повреденото добро е мирот, спокојството, односно 

психичката рамнотежа на оштетениот која со трпењето на физичката болка е нарушена.); 

 -целта за која служи тој надомест(Целта за која служи овој надомест е воспоставување на 

психичката рамнотежа "враќање во колосек", на начин што оштетениот со досудениот 

справедлив паричен надомест самиот или по сугестија на лекар, ќе прибави некое 

материјално добро што ќе му овозможи воспоставување на емоционалната рамнотежа, 

односно отстранувањето на непријатните чувства)     и 

 -за тоа со него да не им се погодува на стремежите што не се спојливи со неговата 

природа(неспојливо со природата на надоместот е неговата комерцијализација, односно 

остварување на материјална корист на оштетениот.). 

Дали се исполнети законските услови за досудување на справедлив паричен надомест за 

претрпена физичка болка е фактичко прашање, што судот врз основа на совесна и грижлива 

оценка на секој доказ посебно, на сите докази заедно, како и врз основа на резултатите од 

целокупната постапка, го утврдува во текот на постапката. 

Судот ќе досуди справедлив паричен надомест ако погоре наведените услови кумулативно се 

исполнети.17 

                                                           
17

 Излагање преземно од http://www.vsrm.mk/Izlaganja.aspx?izlaganje=4 

http://www.vsrm.mk/Izlaganja.aspx?izlaganje
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4.) Надомест на нематеријална  штета кај клевета и навреда 

 

Законот за граѓанска одговроност за клевета и  навреда ја регулира граѓанската 

одговорност за штета нанесена на честа и угледот на физичко или правно лице со навреда и 

клевета.За нас интересно е прашањето за одговорност за клевета и навреда. 

За навреда одговара тој што со намера да омаловажи, со изјава, однесување, објавување или 

на друг начин  ќе изрази за друг понижувачко мислење, со кое се повредува неговата чест и 

углед.Одговорност за навреда постои и ако со такво дејствие се омаловажува угледот на 

правно лице, група лица или умрено лице.Воедно за навреда сторена преку средство за јавно 

информирање (весници, магазини и друг печат, програми на радиото и телевизијата, 

електронски публикации, и сл.), можат да одговараат авторoт на изјавата, уредникот или 

лицето кое го заменува во средството за јавно информирање и правното лице,а тужителот 

при поднесувањето на тужбата е слободен да одлучи против кое од лицата од овој став ќе 

поднесе тужба за утврдување одговорност и надоместување на штета за навреда.Издавачот, 

уредникот или лицето што го заменува во средството за јавно информирање и правното лице 

кое го издава средството за јавно информирање, за навреда сторена од новинарот во тоа 

средство кој е автор на изјавата одговараат врз начелото на претпоставена одговорност. 

Новинарот, како автор на изјавата, не одговара за навреда ако докаже дека објавувањето на 

навредливата изјава му било наложено од страна на уредникот или лицето кое го заменува, 

или содржината на неговата изјава е битно изменета од страна на уредникот илилицето кое 

го заменува. Исто така,новинарот како aвтор на изјавата не одговара ако таа добила 

навредлив карактер  со нејзиното опремување со ставање на наслови, поднаслови, 

фотографии, извлекување на делови на изјавата од нејзината целовитост, најави или на друг 

начин од страна на уредникот или лицето кое го заменува.Законот ја исклучува одговорноста 

за навреда, ако:изјавата е дадена во работата на Собранието на Р.Македонија,работата на 

советите на општините и градот Скопје, во управна или судска постапка или пред Народниот 

правобранител, освен ако тужителот докаже дека е дадена злонамерно; ако е пренесено 

мислење содржано во службен документ на Собранието на Р. Македонија, Владата на Р. 

Македонија, органите на управата,судовите или други државни органи, соопштение или 

други документи на меѓународни организации или конференции или друг документ за 

информирање на јавноста издадени од надлежни државни органи, установи или други правни 

лица, соопштение или друг службен документ од истраги за сторени кривични дела или 

прекршоци и ако во изјавата се пренесени мислења изнесени на јавен собир, во судска 

постапка  или друга јавна манифестација на активноста на државни органи, установи, 
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здруженија или правни лица или се известува за изјава што е јавно соопштена од 

друг.Понатаму законодавецот вели дека не е одговорен за навреда тој што во научно, 

книжевно или уметничко дело, во сериозна критика, во вршење на службена должност, 

новинарпрофесија, политичка или друга општествена дејност, во одбрана на слободата на 

јавно изразување на мислата или на други права или при заштита на јавен интерес или други 

оправдани интереси, ќе изнесе понижувачко мислење за друг, и не е одговорен за навреда тој 

што ќе изнесе понижувачко мислење за носител на јавна функција во јавен интерес, ако 

докаже дека тоа е засновано врз вистинити факти, или ако докаже дека имал основана 

причина да поверува во вистинитоста на таквите факти, или ако изјавата содржи оправдана 

критика или поттикнува расправа од јавен интерес или е дадена во согласност со 

професионалните стандарди и етика на новинарската професија.,ниту пак е одговорен за 

навреда тој што изнесува негативно мислење за друг со искрена намера или увереност во 

добронамерноста на неговото мислење.18  

Истите одредби се применуваат и за одговоност кај клеветата,со тоа што тужениот  е должен 

да ја докажува вистинитоста на фактите содржани во тврдењето.Тужениот кој ќе ја докаже 

вистинитоста на своето тврдење или ќе докаже дека имал основана причина да поверува во 

неговата вистинитост нема да одговара за клевета.Ова е правило,а по исклучок од ставовите 

товарот на докажување  паѓа врз тужителот кој како носител на јавна функција има законска 

должност да даде објаснување за конкретни факти кои најнепосредно се поврзани или се од 

значење за вршењето на неговата функција, ако тужениот  докаже дека имал основани  

причини за изнесување на тврдење што е од јавен интерес.Исто така по исклучок не е 

дозволено докажување на вистинитоста на факти кои се однесуваат на приватниот живот на 

тужителот, освен ако изнесувањето такви факти е сторено во научно, книжевно или 

уметничко дело, во сериозна критика, во вршење на службена должност, новинарска 

професија, политичка или друга општествена дејност, во одбрана на слободата на јавно 

изразување.Исклучена е одговорноста за тврдење на факти штетни за честа и угледот на друг 

што е дадено во научно, книжевно или уметничко дело, во сериозна критика, во вршење на 

службена должност, новинарска професија, политичка или друга општествена дејност, во 

одбрана на  слободата на јавно изразување на мислата или на други права или при заштита на 

јавен интерес или други оправдани интереси.19                       

Во однос на прашањето што е предмет на наш интерес,а тоа е надоместување на штетата и 

одговорноста за навреда и клевета законодавецот најпрвин предвидел ублажување на 

                                                           
18 ,,Закон за граѓанска одговоност за навреда и клевета”,Сл. Весник на Р.Македонија,бр.07/12 ,чл.6 и  чл.7  
19

   Ibid,чл.8, чл.9  и  чл.10  
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штетата.Пред поднесување на тужба за надоместување на штетата, физичкото или правното 

лице на кое му е нанесена штета со навреда или клевета презема мерки за ублажување на 

штетата, со барање за извинување и јавно повлекување,кое се објавува на истото место и во 

ист обем во печатеното средство за јавно информирање,или во електронските средства за 

јавно информирање или интернет страница, како и информацијата на која се реагира (наслов, 

наднаслов, поднаслов, текст, најава и сл.).Извинувањето или  јавното повлекување на 

изјавата се објавува во средството за јавно информирање, односно интернет страницата, 

најдоцна во рок од 48 часа од денот на доставувањето на реакцијата.Понатаму тука е право 

на реагирање, демант, одговор и исправка.па ако навредата или клеветата е сторена по пат на 

средство за јавно информирање или компјутерски систем, оштетениот има право да поднесе 

барање за објавување на одговор, демант или исправка во рок од 7 дена од денот кога дознал 

дека е објавена, но не подоцна од 1 месец од нејзиното објавување, а средството за јавно 

информирање го објавува истото во рок од 2 дена од доставувањето на барањето, во првиот 

нареден број, ако се работи за периодични изданија или во друго средство за јавно 

информирање, ако се работи за непериодична публикација.Демантот, одговорот или 

исправката се објавува на истото место или време и во ист обем, како и информацијата на 

која се реагира (наслов, наднаслов, поднаслов, текст во пишани средства,интернет страница, 

најава во информативна програма, прилог).Објавувањето на демантот, одговорот или 

исправката може да се одбие, ако:барањето не е доставено во рокот определен со 

Закон;одговорот содржи навреда или клевета иако одговорот е во спротивност на со закон 

заштитените интереси на трети лица.20 

Последно Законот предвидува надомест на штетата за навреда и клевета.Така,надоместување 

на нематеријална штета за навреда се досудува само ако сторителот на навредата не се 

извинил и јавно не ја повлекол навредливата изјава или ако ја повторил навредата по 

судската одлука со која се забранува такво повторување.Висината на паричното 

надоместување на штетата треба да биде пропорционална со штетата нанесена на угледот на 

оштетениот и при нејзиното одредување судот треба да ги земе предвид сите околности на 

случајот,како и имотната состојба на тужениот.Надоместувањето на докажаната материјална 

штета може да се состои во парично надоместување на вистинската штета и на изгубената 

добивка.Надоместувањето пак кај клеветата треба да биде пропорционално со 

предизвиканата штета и да ја опфаќа нематеријалната штета нанесена на честа и угледот 

наоштетениот, како и докажаната материјална штета како вистинска штета и изгубена 
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добивка.При одредување на износот на паричното обесштетување, судот треба да ги земе 

предвид сите околности на случајот,  како и имотната состојба на тужениот,а како посебни 

околности судот ќе ги земе околностите што упатуваат на остварување од тужениот на 

материјална или друга корист со нејзиното извршување заради намалување на штетата, 

тужениот може да докажува дека се  извинил, понудил извинување или на друг начин 

направил сериозен обид да гиотстрани штетните последици на клеветата. 

Судот при определувањето на висината на надоместокот на нематеријална штета во смисла 

на овој закон ќе ги има предвид одредбите од ЗОО.Судот не може да досуди како 

надоместување на нематеријална штета предизвикана со навреда или клевета од новинар во 

вршење на новинарскапрофесија износ поголем од 2.000 евра во денарска 

противвредност.Судот не може да досуди како надоместување на нематеријална штета 

предизвикана со навреда или клевета од уредник или лицето кое го заменува износ поголем 

од 10.000 евра во денарска противвредност.Судот не може да досуди како надоместување на 

нематеријална штета предизвикана со навреда или клевета од правно лице износ поголем од 

15.000евра во денарска противвредност.21
Во однос на постапката,ќе речеме дека таа се 

поведува со тужба за утврдување на одговорност и надоместување на штета за навреда или 

клевета, поднесена од оштетеното физичко или правно лице или неговиот законски 

застапник или старател.Ако е оштетениот дете, овластен за поднесување тужба е неговиот 

родител или старател.Ако е навредата или клеветата сторена спрема умрено лице, овластени 

за поднесување тужба се неговиот брачен другар, децата, родителите, браќата или сестрите, 

посвоителот, посвоеникот или друго лице со кое умреното лице живеело во заедничко 

домаќинство, ако со навредата или клеветата е нанесена штета на нивната чест и углед.Лице 

пак кое врши јавна функција, оштетено со навреда или клевета, може да се појави како 

тужител само во неговото лично својство на физичко лице.Рокот за поднесување на тужба 

според одредбите на овој закон е 3 месеци од денот кога тужителот дознал или требало да 

дознае за навредливата или клеветничката изјава и за идентитетот на лицето кое ја 

предизвикало штетата, но не подоцна од една година од денот кога изјавата е дадена пред 

трето лица.Ако пак тужителот умре по започнувањето, но пред завршувањето на постапката 

со правосилна одлука, неговиот наследник може да ја продолжи постапката во име на 

умрениот, ако поднесе барање за продолжување на постапката најдоцна во рок од 3 месеци 

од смртта на тужителот. Како надлежен суд за водење на постапката за надоместување на 

штетата е стварно надлежниот основен суд според местото на извршување на навредата или 
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клеветата,а ако пак навредата или клеветата сторена преку средство за јавно информирање, 

месно надлежен е судот во кое се наоѓа неговото седиште. Ако неговото седиште е во 

странство, надлежен е судот на чиешто подрачје се наоѓа седиштето на дистрибутерот на 

средството за јавно информирање.Постапката по тужба за утврдување на одговорност за 

навреда или клевета и надоместување на штетата според одредбите на овој закон е 

итна.Судот е должен постапката да ја спроведе без одложување, во разуменрок, со што 

помалку трошоци и да ја оневозможи секоја злоупотреба на праваташто на странките им 

припаѓаат во постапката.22
Законодавецот посочува дека со денот на влегувањето во сила на 

овој Закон се запираат од  извршување правосилно изречените казни или надоместоци на 

штетата за сторени кривични дела од Главата 18 „Кривични дела против честа и угледот“ од 

КЗ,односно кривичните или граѓанските постапки за сторени кривични дела од главата 18 

кои се започнати пред влегувањето во сила на овој закон и не се правосилно завршени се 

запираат, а тужителот во рок од 1 месец од приемот на решението за запирање на постапката 

може да поведе постапка за утврдување на одговорност за навреда или клевета и 

надоместување на штета според одредбите од овој закон.Воедно за навреда или клевета 

сторена пред влегувањето во сила на овој закон, постапката против извршителот на делото 

може да се поведе со поднесување на тужба за утврдување на одговорноста и надоместување 

на штетата од оштетениот во рок од 3 месеци од денот кога дознал или требало да дознае за 

навредливата или клеветничката изјава и за идентитетот на лицето кое ја предизвикало 

штетата, но не подоцна од 1година од денот на сторувањето на навредата или клеветата. 

Со самиот Закон клеветата и навредата повеќе не се кривични дела, а постапките за нив се 

префрлија од кривичните во граѓанските судови,во чиишто рами се поставуват судии кои 

единствено ќе постапуваат по вакви предмети(така во граѓанскиот суд Скопје 2 е преполовен 

бројот на постапки по овој основ во однос на оние кои се поведуваа пред Основен Суд 

Скопје 1,а во рамките на граѓанскиот суд постапуваат 30-ина судии што судат предмети од 

граѓанската област,но само 3 судат предмети за клевета и навреда).Според последните 

податоци во кривичните судови беа запрени околу 700 тужби,од кои 700 тужители досега 

само 61 тужители поднеле тужба за клевета и навреда пред граѓанските судови.Од 700-те 

тужби кои досега се судеа во кривичните судови,негде 330 беа против новинари,а како 

најчести тужители се јавувале политиари,актерти,пејачи и други јавни личности.23 
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Дали клеветата и навредата се кривични дела или не ќе одлучува Уставниот Суд на 

Р.Македонија пред кој е поднесена иницијатива за укинување на декриминализацијата и на 

судот му се предлага клеветата и навредата да бидат кривични дела како и досега. 

Сепак адвокатската фела е на мислење дека судија е судија, сеедно дали суди клевета или 

навреда или кој било друг предмет од граѓанската област,а секој граѓанин што ќе биде тужен 

за клевета, треба да го гледа само својот предмет,како и тоа дека  местенките што можеби ги 

имало во минатото сега нема да можат лесно да се прават затоа што судските такси за 

поднесување тужба за навреда и клевета се доста големи. Ако пак и постои сомнеж дека 

судијата згрешил, граѓаните можат да се жалат до повисок суд, па и до највисокиот, 

Врховниот, а исто така може да бараат и изземање на судијата,кое право го имааткај секој 

граѓански предмет.Дотолку повеќе, клеветата и навредата тешко се докажуваат, исто како 

што тешко се докажува и степенот на болка што ја доживеала странката. Секој збор секој 

различно го доживува, како клевета или не. Затоа, во ваквите случаи судиите(на кои им се 

припишува најголема недоверба) во голема мера ќе зависат од вештите лица, кои треба да 

направат процена колкава штета претрпел оној што тужи за клевета и навреда,односно да 

утврдат дека сто тоа е причинета штета и колкав ќе биде износот за нејзин надомест. 

 
 
Заклучок 
 

Барањето за надомест на нематеријална штета е од понов датум во однос на барањето 

за надомест на материјална штета. Она што јасно произлегува од анализираните правни 

прописи во оваа статија е дека правото покажува очигледна тенденција да предвиди 

одговорност за сите случаи на причинување на штета во имотната,но и личната сфера на 

оштетеното лице. Анализата на одредбите за нематеријална штета нe води до заклучокот 

дека  концептот на нематеријална штета сeуште го нема добиено својот конечен изглед и 

минува низ еден период на промени кои се одразуваат како на дефинирањето на поимот 

нематеријална штета и случаите кога таа постои, така и на случаите кога законот предвидува 

обврска за нејзин надомест.Во  одредени правни системи во  минатото оштетениот не можел 

да добие надомест за нематеријална штета бидејќи истата не била законски предвидена, а 

според други таа може да се добие само во точно одредени случаи кои се предвидени со 

закон, па можеме да заклучиме дека концептот на нематеријална штета трпи позитивни 

промени кои одат во насока на предвидување на една општа обврска за надомест на 

нематеријална штета,без оглед дали причината е противправно (деликтно) дејствие или 

повреда на постоечка обврска. Нашето право ја следи оваа тенденција како во поглед на 
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одредбите за физичките и правните лица, така и во поглед на договорната одговорност, со 

кои го проширува бројот на случаите во кои нематеријалната штета е правно надоместлива.    

За определувањето  на висината на надместот на  нематеријална судијата е тој кој во 

конкретен случај го определува, односно ја утврдува"цената на болките и страдањата." Тоа е 

негово дискреционо право кое се остварува  почитувајќи  неколку минимално поставени 

критериуми.Основното начело на кое треба да се заснова одлуката на судот е начело на 

потполна компензација на оштетениот или враќање на претходната состојба во мера во која 

може да се зборува за реституција кога се работи за нематеријалната сфера од човековиот 

живот. Но, како да се определи оваа компензација во услови кога нема пазарна вредност на 

нематеријалната штета?Затоа, во различни правни системи надоместот на нематеријална 

штета различно се определува, но едно е јасно дека секогаш кога има нематеријална штета 

истата треба и да се надомести.Оттука,она што би го задоволило оштетениот,е да отштетното 

право се развива во насока на проширување на полето на примена на  концептот на 

нематеријалната штета и поставување на критеруми за нејзин надомест,притоа почитувајќи 

ја правдата, правичноста и справедливоста, кои се гаранција дека секоја штета ќе биде 

надоместена, вклучителоно и нематеријалната за која важат посебни правила во правната 

теорија и практика, од нејзиниото поимување, преку концептот за неа, па се до нејзиното 

надоместување. 
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