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Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere,  
alterum non laedere, suum cuique tribuere. 

Правни начела се: да се живее чесно, никому да не му  
се наштети, секому да му се даде она што му припаѓа. 

Улпијан (Domitius Ulpianus / II-III век) 
 
 
 
1. Поим на медијација 

 

Медијацијата како алтернативен начин на решавање на споровите, претставува 

секое посредување, без оглед на името што ќе се употреби за поимот, во коешто на стра-

ните во спорниот однос им се овозможува истиот да го решат по пат на преговарање, на 

мирен начин, со помош на еден или повеќе лиценцирани медијатори, а со цел постигнува-

ње на заедничко прифатливо решение изразено во форма на писмена спогодба1. 

Медијацијата, како таква, ја надополнува судската постапка, а страните можат во 

меѓусебниот облигационен договор да внесат одредби со кои се обврзуваат во случај на 

спор, да се обидат спорниот однос да го решат по пат на непосредно преговарање пред 

започнувањето на судската или друга постапка за правна заштита.  

Таа наоѓа широка примена во правниот промет, а особено се применува во имотно-

правни, семејни, работни, трговски, потрошувачки, осигурителни спорови, спорови од об-

ласта на образованието, заштитата на животната средина, спорови поврзани со дискрими-

нацијата. Притоа се декларира ненасилноста во комуникацијата, толеранцијата и меѓусеб-

ното разбирање. 

 
                                                           
1 Закон за медијација, „Службен весник на РМ”, бр.188/2013 
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2. Постапка за медијација 

 

Медијацијата започнува на денот кога страните во спорот во писмена форма се сог-

ласиле дека ќе учествуваат во медијација или со потпишување на изјава за согласност дека 

ќе учествуваат во медијација, изјава дадена на записник пред суд. Страната која што смета 

дека постои спорен однос упатува писмена покана преку медијатор до другата страна или 

повеќе страни, доколку во спорот се вклучени повеќе страни.  

Во рок од седум дена по добивањето на поканата за медијација, поканетата страна 

треба да се јави на средба со медијаторот или на заедничка средба со медијаторот и стра-

ната која ја упатила поканата за медијација2. Доколку на средбата една од страните не е 

согласна спорот да се решава во постапка на медијација истото писмено се потврдува. 

Кога со посебен закон е предвидено започнување на постапка на медијација како 

услов за водење судска или друга постапка, односно ако страните при склучување на де-

ловниот договор се обврзале спорот да се обидат да го решат со медијација пред започну-

вањето на судска или друга постапка, постапката за медијација започнува со поднесување 

на покана за медијација. 

Започнувањето, текот и завршувањето на медијацијата се одвива во фази кои се 

надоврзуваат една на друга, а медијаторот обезбедува примена на следниве принципи во 

преговарањето: доброволност, рамноправност, неутралност и доверливост3, еднаквост на 

страните, ефикасност и правичност. 

Доброволноста како начело значи дека постапката на медијација се спроведува врз 

основа на согласност на волјите на страните изјавена во писмена форма, освен во спорни-

те односи каде што медијацијата, со посебен закон, е предвидена како услов за водење 

судска или друга постапка.  

Рамноправноста значи дека страните во постапката за медијација се рамноправни и 

не смее било која од страните да се доведе во поповолна положба од положбата на другата 

страна, а врз основа на нејзиниот социјален статус, материјално-финансиската состојба, 

образовните квалификации и слично. Медијаторот е должен да ја обезбеди рамноправ-

ната положба на страните во постапката. 

                                                           
2 Ibid. член 15, став 3. 
3 Ibid. член 6-9. 
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Неутралноста, т.е непристрасноста значи дека во самата постапка медијаторот е 

должен да постапува непристрасно, објективно, во однос на страните или спорниот однос. 

Доверливоста, како принцип на медијацијата, значи дека сите информации што 

произлегуваат или се поврзани со постапката на медијација, ќе останат доверливи, 

доколку страните поинаку не определиле. Дополнително, страните, нивните законски зас-

тапници и полномошници, медијаторите и третите лица кои учествуваат во постапката, се 

должни сите податоци, предлози и изјави да ги чуваат како тајна и да одговараат за причи-

нетата штета доколку ја повредат оваа обврска. 

Еднаквоста на страните, основен принцип врз кој се создаваат граѓанско-правните 

односи, во постапката на медијација значи дека страните имаат еднакви можности за у-

чество во постапката, за што треба да бидат информирани од страна на медијаторот на ја-

сен и разбирлив начин.  

Самата постапка е економична, ефикасна и брза, постапка до која страните имаат ле-

сен и еднаков пристап што значи дека се задоволува принципот на ефикасност.  

Правичноста, како принцип, овозможува и гарантира правично постапување, на 

начин што страните се поттикнуваат од медијаторот целосно да соработуваат во текот на 

постапката и да обезбедуваат информации за правично решавање на спорниот однос. 

 

2.1. Преговори 

 

Во процесот на преговарање, како дел од постапката на медијација, страните мора да 

исполнат одредени услови и да бидат запознаени со одредени правила кои ќе придонесат 

за конструктивно решавање на спорот, и тоа: 

•  да бидат искрени во намерата да се надмине спорот; 

•  да бидат отворени во комуникацијата и да го слушаат соговорникот; 

•  да ги уважуваат потребите на соговорникот; 

•  да бидат подготвени да го идентификуваат и да го дефинираат изворот на спорот; 

•  јасно да кажат зошто им е важно да го надминат спорот; 

•  да не се бара виновникот за спорот; 

•  да се држат до темата и 

•  да покажат желба за прифаќање промени, одлучност и трпение. 
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Преговарањето, што е составен дел од постапката на медијација, содржи три субјек-

ти: медијаторот и двете страни во спорот (преговарачи). Можно е да има и повеќе страни 

вклучени во спорот. Медијаторот мора постојано да ги контролира и насочува страните во 

текот на преговарањето, во кој тие ги изнесуваат своите ставови, потреби и интереси со 

цел да дојдат до решение. Преговарањето може да резултира со решение кое ќе биде при-

фатливо за страните во спорот или нема да биде постигнато решение за спорниот однос. 

Во текот на преговарањето потребно е: 

•  страните јасно да ги кажат своите потреби; 

•  да се слуша другата страна и да се разберат нејзините потреби (активно слушање); 

•  да се идентификуваат точките во кои страните се согласуваат; 

•  точките во кои се разидуваат ставовите на страните, да им се презентираат на стра-

ните за да станат свесни за разликите; 

•  страните да понудат што е можно повеќе решенија (бура на идеи) кои во оваа фаза 

од постапката на медијација не се вреднуваат. Целта е да се понудат што повеќе опции за 

решавање на спорниот однос, но на крајот страните ќе треба да одберат едно од понудени-

те решенија кое подеднакво ќе ги задоволи нивните интереси и потреби. 

 

Што се однесува до медијаторот, во текот на преговарањето тој мора да биде акти-

вен, да го поттикнува размислувањето кај страните, да иницира дебата и внесување идеи, 

да се интересира за различните можности на решавање на спорот. Притоа, треба да се слу-

жи со правилно поставени прашања, кои ќе им помогнат на страните да размислат за 

ставовите што ги имаат, дали се исправни или не, дали ја разбираат суштината на пробле-

мот и дали предложеното решение е реално остварливо. 

Преговарачкиот процес може да има неколку завршници: 

•  ситуација победа – пораз. Страните го разбираат спорот како борба да се победи, 

односно да се добие предност во однос на другата страна. Ваквите преговарачи сметаат 

дека тие се секогаш во право, сите останати информации се ирелевантни. Пристапот се 
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карактеризира со настојување да се постигнат целите, отколку да се задржат и подобрат 

односите меѓу страните4; 

•  ситуација пораз – пораз. Страните се откажуваат од целите кои сакале да ги 

постигнат и го одложуваат решавањето на спорот со тврдење дека спорот не постои; 

•  победа – пораз. Завршница на преговарањето при која доаѓа до поделба на 

интересите, секоја од страните се откажува од дел од своите барања, при што делумно се 

задоволуваат интересите на страните. Се постигнува компромис, т.е согласност преку 

давање отстапки; 

•  победа – победа. Соработката во текот на целиот преговарачки процес доведува до 

решение кое е последица на спроведено истражување, идентификување на разликите 

помеѓу страните, создавање алтернативи, т.е избор меѓу две или повеќе решенија кое ги 

задоволува потребите и интересите на страните учеснички во спорот. 

 

2.2. Завршување на постапката за медијација 

 

Постапката на медијација завршува со:  

•  склучување на писмена спогодба за решавање на спорниот однос меѓу страните, на 

денот на склучувањето на спогодбата5; 

•  со писмена изјава на медијаторот дека натамошното водење на постапката не е 

целисходно (оправдано), по извршени консултации со страните. Постапката завршува на 

денот на поднесувањето на писмената изјава; 

•  со писмена изјава од страните до медијаторот дека постапката е завршена на денот 

на поднесувањето на изјавата; 

•  со писмена изјава на која било од страните во постапката, поднесена до другите 

страни и медијаторот, дека постапката е завршена на денот на поднесувањето на изјавата; 

•  со смрт на една од страните во спорниот однос; 

                                                           
4 З.Вучев, З. Петковиќ, Г. Атанасова, Д. Јанкова, „Прирачник за обука на медијатори за обновување 
на знаењата за медијација”, Институт за европска политика – Скопје, јуни 2013. 
5 Спогодбата (compromissum) ја употребуваа и старите римјани. Станувало збор за спогодба во 
римското граѓанско право (ius civile) склучена меѓу физички лица во која била изразена јасна 
согласност на волјите на субјектите, спорот помеѓу нив да биде решаван од страна на трето лице. 
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•  со престанок на својството медијатор што ја водел постапката6. Ова својство може 

да престане од неколку причини: страните ја изгубиле довербата во медијаторот, медија-

торот ја изгубил деловната способност (capacitas agendi), со смрт на медијаторот (mortis 

causa), со престанок на исполнувањето на стручно-техничките услови потребни за вршење 

на медијаторската дејност. 

Постапката на медијација завршува во рок од 60 (шеесет) дена од денот на давањето 

изјава за започнување на постапката, без оглед на нејзиниот исход. 

 

3. Вештини, квалитети и стручно-технички услови потребни за вршење 

на медијаторската дејност 

 

Медијаторот има пресудна улога за текот и успехот на процесот на медијација, без 

оглед на тоа какви преговарачи се страните во спорот. Затоа со право, во државите во кои 

е развиена медијацијата се посветува голема важност на постојаните обуки на медија-

торите. Тој треба да остави добар прв впечаток, со кој ќе стекне доверба кај страните во 

спорот, а тоа ќе го постигне ако на пример: се потруди да ги запомни имињата на страните 

во спорот, да користи соодветни пофалби, охрабрувања и одобрувања, на пример: „Ви 

благодарам што дојдовте ...” 

Медијаторот треба да поседува вештина за комуникација. Комуникацијата претста-

вува процес на изразување на говорникот, но и слушање на тоа што соговорникот има да 

го каже. Ефективната комуникација подразбира и вештина „да се ставиме на местото на 

другиот (на другата страна)”. Често се употребува изразот – „влегување во чевлите на дру-

гиот”. За медијаторот ова е една од најважните вештини кои треба да ги поседува, бидеј-

ќи истата му овозможува увид во состојбата на соговорникот, со што подобро ќе се 

запознаат неговите потреби и интереси. 

Вештината за добра комуникација подразбира: 

•  да им се даде простор на сите страни да го изразат своето мислење; 

•  да се слуша соговорникот со интерес; 

                                                           
6 Закон за медијација, „Службен весник на РМ”, бр. 188/2013, член 20. 
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•  да се биде флексибилен, да се следат новите насоки на разговорот, а не цврсто 

држење до една тема и упорно враќање на неа; 

•  да не се употребуваат стручни зборови доколку се знае дека тие нема да бидат 

разбрани од слушател(ите)от; 

•  да не се прават чести гестикулации со рацете, играње со очила, со пенкало и сл. 

 

Медијаторот, исто така, треба да има и вештина на асертивност, но истата вештина 

треба да ја поттикне и кај страните во спорот. Асертивноста претставува: 

•  способност да се почитуваш себеси, а да не се понижуваат другите; 

•  да се изразат и реализираат сопствените потреби и интереси; 

•  да се остварат своите права, но на мирен и одлучен начин, без да се нанесува штета на 

трето лице; 

•  да се биде подготвен за разговор; 

•  способност за позитивно влијание врз другите; 

 

Вештина да резимира, што значи во кратки црти да направи преглед на тоа што е 

дотогаш кажано, со што на соговорникот му се дава можност да го потврди изнесеното 

или подобро да се дообјасни. При резимирањето се употребува прашањето: „Ако добро ве 

разбрав вие рековте...?”. 

Медијаторот во текот на постапката на медијација користи и вештина на сублимира-

ње. Сето она што до одреден момент му е изложено на соговорникот, медијаторот го река-

питулира со набројување на клучните тези. 

Со вештината на преобликување, медијаторот на едната страна ѝ го прераскажува 

тоа што го кажала другата страна на начин што таа може да го разбере. Тоа се постигнува 

со промена на говорот, неупотреба на стручни изрази, странски зборови, сленгови и сл. 

 

3.1 Квалитети кои треба да ги поседува медијаторот 

 

Пожелно е медијаторот да биде личност што е свесна за себе и своите способности, 

самокритичен, емоционално интелигентен, способност да ги контролира емоциите, да 

биде трпелив и толерантен. Треба да има изградено извесен кредибилитет врз основа на 
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неговиот авторитет и професионално искуство, а треба да има и изграден систем на вред-

ности и морални норми, како и да ужива углед и доверба во општеството. 

Медијаторот треба да поседува емпатија – способност да ги препознава емоциите 

кај страните во спорот, да сочувствува со нив, да ја уважува состојбата во која се наоѓаат. 

Емпатијата на медијаторот им помага на страните да се смират и опуштат, придонесува за 

создавање атмосфера на доверба, отворање на страните за дебата, како и подготвеност да 

се соочат со проблемот. 

Почитување на личноста, како и подеднакво почитување на страните доведува 

до рамноправен и партнерски однос меѓу соговорниците, кој обезбедува стабилна и долго-

трајна комуникација. 

Професионализмот на медијаторот подразбира да се покаже афинитет, заинтереси-

раност, одговорност, способност да ја води и контролира постапката на медијација како и 

воспоставување на професионална дистанца. Пожелно е медијаторот да поседува и смис-

ла за хумор, којшто ќе го применува во умерени граници со цел да ја отстрани напнатос-

та и да создаде пријатна атмосфера. 

Во текот на постапката медијаторот треба да манифестира самоувереност и тој да го 

управува процесот, во спротивно, доколку страните ја почувствуваат неговата несигур-

ност, ќе доминира едната или другата страна и ќе го насочи процесот согласно нејзините 

интереси. 

Медијаторот не треба да дава правни совети или предлози за решавање на спорот, 

туку треба да ги поттикне страните сами да дојдат до решение. Тој може да ги запишува 

предлозите што ги даваат засегнатите страни, се до фазата на постигнување спогодба. На 

завршната средба треба усно да го презентира договорот до кој дошле страните. Тие пак 

имаат можност да предложат извесни промени доколку има отворени прашања, или да 

потврдат дека го прифаќаат постигнатиот договор7. 

 

 

 

 

                                                           
7 З.Вучев, З. Петковиќ, Г. Атанасова, Д. Јанкова, „Прирачник за обука на медијатори за обновување 
на знаењата за медијација”, Институт за европска политика – Скопје, јуни 2013, стр. 18-19. 
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3.2 Стручно-технички услови за вршење на медијаторската дејност 

 

Медијатор може да биде деловно способно физичко лице кое поседува лиценца за 

вршење на медијаторски работи. Лиценца за медијатор му се издава на лице коешто ќе 

го положи испитот за проверка на теоретските познавања и практичните вештини на 

медијацијата. Издадената лиценца има рок на важење од 5 (пет) години со можност за 

продолжување или одземање, во зависност од квалитетот во работењето на медијаторот. 

Испитот за медијатор има право да го полага лице кое што: 

•  завршило високо образование VII/1 или стекнати 300 кредити според Европскиот 

кредит трансфер систем (ЕКТС) во Република Македонија. Доколку високото образование 

лицето го стекнало во странство потребно е решение за признавање на соодветна високо-

образовна квалификација стекната во странство (нострификација) издадено од министер-

ството за образование и наука; 

•  има завршено обука според акредитирана програма за обука на медијатори во тра-

ење од најмалку 70 (седумдесет) часа во Република Македонија; 

•  има најмалку 3 (три) години работно искуство по дипломирањето; 

•  има проследени најмалку 4 (четири) постапки за медијација спроведени од медија-

тор, за што поседува издадена потврда од медијатор поткрепена со извод од регистарот за 

евиденција на постапките на медијација; 

•  поседува доказ за спроведен психолошки тест и тест за интегритет издаден од 

стручно лице; 

•  е државјанин на Република Македонија и  

•  поседува најмалку 5 (пет) препораки од лица кои професионално го познаваат 

лицето што поднело барање за полагање испит за медијатор8.  

Медијаторот којшто има лиценца за вршење на медијаторски работи се запишува во 

Именикот на медијатори којшто го води Комората на медијатори на Република Македони-

ја. Се смета дека уписот во Именикот на медијатори е извршен на денот кога медијаторот 

ќе достави пријава за упис во Комората на медијатори по исполнувањето на стручно-тех-

ничките услови. 

                                                           
8 Закон за медијација, „Службен весник на РМ”, бр. 188/2013, член 46-47. 
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4. Категории на полномошници во постапката за медијација 

 

Во постапката на медијација страните можат да имаат овластен полномошник
9. 

Полномошник во постапката за медијација може да биде само лице предвидено со Законот 

за парнична постапка (во натамошниот текст ЗПП). 

Во согласност со членот 81 од ЗПП полномошник може да биде само: адвокат, лице 

– дипломиран правник кое со странката е во работен однос и роднина по крв во 

права линија – брат, сестра или брачен другар, доколку е потполно деловно спосо-

бен
10.  

Согласно член 82 од ЗПП, ако вредноста на предметот на спорот надминува 

1.000.000 (еден милион) денари, полномошник на правно лице може да биде лице - 

дипломиран правник со положен правосуден испит и кое што е во работен однос со 

правното лице.  

Според член 406 од ЗПП во споровите од работните односи, работникот може да го 

застапува полномошник – лице дипломиран правник кое што е во работен однос во 

синдикатот чиј член е работникот или во Сојузот на синдикатите во кој е здружен 

синдикатот чиј член е работникот. 

Доколку полномошното, посебен акт во кој е содржано овластувањето за застапува-

ње (mandatum), се дава на лице кое не е адвокат тогаш мора да биде заверено на нотар. 

Страните го даваат полномошното за застапување писмено или усно на записник пред 

медијаторот. 

Странката којашто е неписмена или не е во состојба да се потпише на писмено 

полномошно, наместо потпис става отисок од показалецот. 

Медијаторот не смее да дозволи во постапката за медијација, како полномошник да 

се јавува лице што не е овластено да биде полномошник согласно ЗПП, бидејќи во членот 

381-а од Кривичниот законик е пропишана парична казна или казна затвор до една го-

                                                           
9 Полномошникот може да ги презема само оние правни работи за кои е овластен да ги презема. 
Овластувањето за застапување што властодавецот со правна работа (по пат на договор) му го дава 
на полномошникот се нарекува полномошно (mandatum). 
10 Закон за парничната постапка, „Службен весник на РМ”, бр. 7/2011, член 81. 
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дина за лице кое што без регистрирана дејност за надомест дава стручна и правна помош 

на граѓани и правни лица – надриписарство11.  

 

5. Заклучок 

 

Во прилог на поширокото прифаќање на алтернативните начини на решавање на 

споровите (во натамошниот текст АРС), во современите судски системи се истакнуваат 

неколку важни аргументи.  

Особено значење има потврденото сознание дека таквиот начин е погоден за 

спорови во кои не се вклучени само две туку повеќе страни, така што АРС се јавуваат како 

погодни форми низ кои се решаваат заплеткани спорови. 

Не помалку важен е аргументот дека предност на медијацијата е определувањето и 

контролирањето на постапката од самите страни во спорот. Ослободени од некои 

процесни формалности во вид на правила на докажување, страните се наоѓаат во многу 

порамноправна положба во споредба со судската постапка.  

Така тужителот е ослободен од формалните барања да го докажува своето тврдење 

за фактите. Тужената страна пак, влегува во спогодување, што претставува подготвеност 

да се прифати целосно или делумно тужбеното барање, но истовремено може да бара за 

себе определено олеснување. На пример – во споровите од граѓанско-правна материја, 

тужителот побрзо ќе прифати постапка на спогодување кога нема целосно сигурни докази 

за докажување на противправноста и вината на тужената страна. Тужената страна ќе ја 

прифати постапката на медијација ако има вина (culpa), но ќе смета на некое олеснување 

или не знае со какви докази располага тужителот. 

Самата медијација нуди флексибилност во правилата по кои ќе се води постапката, 

кои ги одредуваат самите страни, повлекува огромна заштеда во време и пари, со 

избегнување на судски трошоци, вештаци, лични трошоци на страните итн. Наспроти 

скапата судска постапка, медијацијата може да биде практично бесплатна или завршена со 

минимални трошоци. Корист од тоа имаат не само страните туку и државата: судовите се 

растоварени од решавање ваков вид на спорови, судиите можат да посветат повеќе време 

                                                           
11 Кривичен законик, пречистен текст, „Сл. весник на Република Македонија” бр. 37/1996, 80/1999, 
4/2002, 43/2003, 19/2004 и Одлука на Уставен суд: „Сл. весник на РМ” бр. 48/2001. 
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на потешките и посложени судски предмети, се намалуваат трошоците на јавното обвини-

телство итн. 

Најсуштествениот аргумент кој оди во прилог на медијацијата е изведен од идејата 

за правда и правичност. Го формулирал Аристотел, определувајќи како расудува 

праведниот човек. Тој „повеќе сака да го реши спорот пред избран судија, отколку да 

води судски спор, бидејќи тој гледа што е праведно, а судијата го гледа исклучиво 

законот. Токму поради тоа е воведен избран судија, за да може правичноста да надвладее”. 

Суштината на праведната спогодба до која страните доаѓаат со заемно попуштање се 

состои во тоа што секој по нешто добива и нешто губи, во сразмерност не само со она што 

се губи на спротивната страна туку и со она што го губи страната што нешто добива. 

 

Наспроти позитивните страни, медијацијата има и определени слабости, за кои 

посебно треба да се води сметка при законското регулирање на можните алтернативи. Во 

литературата со право се укажува на основната негативна страна, којашто се состои во 

можноста за изигрување на послабата страна во спорот. Со изнудена согласност за 

медијација, таа може да се доведе до позиција да ги изгуби основните гаранции што ги о-

безбедува судската постапка и конечно да подлегне на условите што ги диктира посилната 

страна. Во тој случај се губи смислата на медијацијата како алтернативна постапка, 

којашто се состои во согласност и еднаквост на волјите за нејзино започнување, но и доб-

роволност во постигнувањето спогодба како нејзин резултат. 

Реална е и опасноста од злоупотреба од страна на медијаторите и другите учесници 

во спогодувањето. Злоупотребите можат да бидат мотивирани од лукративни (профита-

билни) цели, што, во македонски услови значи создавање добри шанси за корупција 

(посредникот да понуди „посебни услуги” на едната страна во преговарањето, спротивно 

на начелата на медијација и спротивно на кодексот за однесување на медијаторите). 

 

И покрај тоа што Законот за медијација е релативно нов, донесен во 2006 година, а 

изменет и дополнет во 2009 година, генерална оценка од неговата примена е дека тој ни 

оддалеку не ја исполнува основната цел, а тоа е да се олесни вонсудското решавање на 

споровите, тие да се решаваат за пократко време и за нив да не се одвојуваат поголеми 

финансиски средства. Според истражувањето „Перцепцијата и ставовите на медијаторите 
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за медијацијата во Република Македонија”, вкупниот број извршени медијации кај анке-

тираните медијатори бил само 58 (педесет и осум)12, а 1/3 (една третина) од вкупниот број 

медијатори воопшто не воспоставиле контакт со странка. Основни причини за слабите 

ефекти од примената на Законот, лежат во непостоењето на традиција во нашата 

општествена средина за медијација, недоволната информираност на стручната и поширо-

ката јавност за предностите на медијацијата, тенденцијата на граѓаните „правдата да ја 

бараат на суд” и др. 

Лично сметам дека во иднина акцентот треба да се стави на поголема промоција на 

овој вид вонсудско решавање на споровите преку одржување на јавни дебати и работил-

ници. 

Промоцијата треба да биде особено од аспект на погодноста на медијацијата за 

решавање на спорови од граѓанско-правната материја, посебно во делот на брачните и се-

мејните односи, бидејќи се обезбедува надминување на конфликтните состојби, соработка 

и согласност на страните во поглед на прифаќањето на постигнатите решенија. Ова е 

исклучително значајно, особено од аспект на заштитата на правата и интересите на децата, 

во случај на спорови околу вршењето на родителското право во текот или по разводот 

(divortium) на бракот.  

Сметам дека решавањето на семејните спорови со медијација е многу посоодветно и 

многу повеќе одговара на сите членови на семејството, особено на децата, отколку реша-

вање на ваквите видови спорови со судска одлука. Дополнително, поттикнувањето на 

медијацијата од страна на Владата на Република Македонија, со субвенционирање на тро-

шоците на постапката, како и донесувањето програма за развој на медијацијата, предвиде-

но со членовите 27 и 28 од Законот за медијација, е исто така добра иницијатива којашто 

се очекува да даде позитивни резултати. 

 

 

 

 

 

                                                           
12 д-р Малинка Ристевска Јорданова, „Решете го спорот – да, со медијација”, Институт за европска 
политика – Скопје, јули 2013, стр. 148-149. 
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