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Abstract: The paper analyses legal norms as building blocks of legal systems. 
Starting point is the generally excepted definition of legal norms as rules of conduct 

passed by an authorized legislator in legal procedure and guaranteed by the state’s 

enforcement mechanism. On the bases of these defining characteristics legal norms are 

differentiated from other socially imposed rules of conduct such as morals and customs. 

The paper also examines the structure of legal norms which consists of two basic 
elements (disposition and sanction), and two auxiliary elements (hypothesis for the 

disposition, and hypothesis for the sanction). In the course of the analysis concerning 

the types of legal norms, different classification are taken into consideration, but the 
paper focuses on those who are more significant  for positive law, such as 

classifications based on content, effect and aim of the legal norms. 
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Вовед 

Правните системи во современиот свет претставуваат комплексни целини 

чија основна клетка е правната норма. Терминот „норма“ потекнува од римското 

право каде означувал „правило“. Ова основно значење на терминот „норма“ како 

правило за поведение останало до денес. Меѓутоа, треба да се има предвид дека во 

општествените односи постојат најразлични правила за поведение: обичајни правила, 

морални правила и правни правила, односно правни норми кои меѓу себе се 

разликуваат по начинот на кој се создадени, содржината и степенот на 

задолжителност. Во трудот ќе бидат преставени правните норми како задолжителни 

правила за поведение, нивната стрктура и видовите правни норми кои ги познава 

правната наука.  

 

Поимот и структура на правната норма  

Во правната теорија правните норми се определуваат како „правила за 

поведение донесени од страна на надлежен државен орган, во пропишана 

постапка и заштитени од страна на државниот апарат на принуда“196. Од ова 

определување се извлекуваат основните карактеристики на правната норма: а) таа е 

правило за поведение; б) донесена е од страна на законодавно тело; в) донесена е во 

пропишана постапка и г) заштитена е од страна на државниот апарат на принуда, 

односно санкционирана е од страна на државната власт. Овие карактеристики на 

правната норма се користат за нејзино разликување од другите правила за поведение 

како што се моралните правила и обичаите. Имено, моралните правила и обичаите, за 

разлика од правните норми не се донесуваат организирано од страна на овластен 

субјект во пропишана постапка, туку настануваат неорганизирано во рамките на 

општествената средина197. Моралните правила и обичаите исто така не подлежат на 

т.н. правна санкција како што е случајот со правните норми, туку на општествена 

санкција, како што е моралниот презир и сл198. По исклучок, посредно може да дојде 

и до нивно правно санкционирање, а тоа е кога законски пропис повикува на примена 

на определено морално правило или обичај 199 . Иако постојат суштински разлики 

                                                 
196 Така: Д. Бајалџиев, Вовед во правото, Право, Куманово, 1999: Македонска ризница, 71. 

Исто и S. Đorđević, Uvod u pravo, Sarajevo, 2015: Univerizet za poslovni inžinjering i menadžment -  

Pravni fakultet, 146.  
197 R. McAdams, The Origin, Development, and Regulation of Norms, Michigan Law Review, 96(2), 

1997, 340 (338-425). Исто и: R. D. Cooter, Three Effects of Social Norms on Law: Expression, 

Deterrence, and Internalization, Oregon Law Review, Spring Vol. 79/1, 2000.  
198 Исто. 
199  Одредби со кои се упатува на примена на моралните и обичајните норми содржат 

генералните закони: Законот за сопственост и други стварни права, Сл. весник на РМ, бр. 18/01  

(Види: чл.9, 11, 19, 20, 28 и 128), Законот за облигационите односи, Сл. весник на РМ, бр. 18/01 

(Види: чл. 3, 11, 15, 24, 25, 30-а и др.), Законот за наследување, Сл. весник на РМ, бр. 47/96  

(Види: чл. 46 и 100); како и некои специјални закони.  
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помеѓу правните норми од една страна и моралните и обичајните правила од друга 

страна, во правната наука не се занемарува фактот дека меѓу нив постои взаемно 

влијание кое придонесува за понатамошна еволуција како на правните норми, така и 

на другите правила за поведение200. 

Правната норма претставува основна клетка на правото која понатаму не 

може да се разложува без да изгуби од својата суштина како правило за поведение. 

Меѓутоа, тоа не значи дека правната норма нема своја структура која е предмет на 

анализа во правната теорија. Правната теорија препознава два основни елемента на 

правната норма:  диспозиција и санкција201. Овие два елемента во правната норма се 

алтернативно дадени, во смисла што, ако субјектот на правото го усогласи своето 

поведение со диспозицијата на правната норма, тогаш нема да дојде до примена на 

вториот елемент, т.е. санкцијата. Во обратна ситуација, кога субјектите на правото не 

се однесувале во согласност со диспозицијата на правната норма, тогаш следи 

примена на санкцијата како втор елемент на правната норма. Некои правни 

теоретичари исто така напоменуваат дека секоја правна норма нужно не мора да ги 

содржи двата основни елемента (диспозицијата и санкцијата). Се укажува на фактот 

дека некои правни норми во својата структура содржат само диспозиција, но не и 

санкција. Поаѓајќи од ова, тие заклучуваат дека најзначајниот елемент во структурата 

на правната норма е диспозицијата. Покрај двата основни елементи правната норма 

(диспозицијата и санкцијата) содржи и дополнителни елементи, кои во суштина 

претставуваат услови под кои се остварува содржината на таа правна норма. Станува 

збор за два споредни елементи: претпоставка на диспозицијата и претпоставка на 

санкцијата.  

Диспозицијата како елемент на правната норма го изразува дозволеното 

поведение на субјектите на правото202. Остварувањето на диспозицијата на правната 

норма секогаш се поврзува со определени услови, односно објективни околности кои 

се изразени преку споредниот елемент на правната норма – претпоставката на 

диспозицијата. Така на пример, ставот 2 од членот 97 на Законот за сопственост и 

други стварни права предвидува право на првенствено купување на посебен дел од 

зграда и во корист на закупецот кога посебниот дел од зградата е деловна просторија: 

„Доколку посебниот дел од зграда е деловна просторија, право на првенствено 

купување со сосопственикот има и закупецот.“. Во цитираната одредба 

претпоставката на диспозицијата е„ Доколку посебниот дел од зграда е деловна 

просторија“, а диспозицијата е: „право на првенствено купување со сосопственикот 

има и закупецот.“. 

Како елемент од структурата на правната норма со кој се изразува 

дозволеното поведени на субјектите во правото, диспозицијата по својата природа е 

апстрактна и се однесува на поголем број на случаи. Сепак, во правната теорија се 

                                                 
200 Повеќе за ова види: Robert D. Cooter, op. cit., 2-22. 
201 Види: Д. Бајалџиев, op. cit.,75. 
202Така: Д. Бајалџиев,  op. cit., 78-79. Исто и D. Mitorović, Uvod u pravo, Beograd 2012: Pravni 

fakultet Univerziteta u Beogradu, 181. 
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укажува дека диспозицијата и покрај тоа што е апстрактна може да има различно 

ниво на определеност. Тоа доведува до разликување на определени диспозиции кои 

со одредена доза на прецизност го определуваат дозволеното поведение и на 

неопределени диспозиции кои можат да бидат правни стандарди, алтернативни 

диспозиции или заменливи диспозиции 203 . Правните стандарди се неопределени 

диспозиции чија содржина не е дефинирана во правната норма, туку се определува во 

секој поединечен случај. Во граѓанскоправните односи често се среќаваат правни 

норми во кои се содржани правни стандарди како што се „добар домаќин“, „добар 

стопанственик“, „добар стручњак“ и сл. Така на пример, одредбата на ставот 1 од 

членот 212 во својата диспозиција изразува правни стандарди: „Плодоуживателот е 

должен своето право на плодоуживање да го остварува со внимание на добар 

домаќин, односно добар стопанственик, односно добар стручњак, во согласност со 

природата и намената на послужната ствар.“. Исто и членот 433 на Законот за 

облигационите односи: „Кога отстапувањето е извршено заради обезбедување на 

примачовото побарување спрема отстапувачот, примачот е должен да се грижи со 

внимание на добар стопанственик, односно добар домаќин за наплатувањето на 

отстапеното побарување и по извршената наплата, откако ќе задржи колку што е 

потребно за намирување на сопственото побарување спрема отстапувачот, на овој 

да му го предаде вишокот.“.  

Преку алтернативните диспозиции на правната норма се изразуваат повеќе 

дозволени поведенија од кои субјектите во правото може да избираат едно. Пример за 

правна норма со алтернативна диспозиција е содржана во ставот 2 на членот 72 на 

Законот за облигационите односи: „Ако за неизвршувањето на договорот е одговорна 

страната која го примила капарот, другата страна може, по свој избор, да бара 

извршување на договорот ако тоа уште е возможно или да бара надомест на 

штетата и враќање на капарот, или да бара враќање на удвоен капар.“. Посебен вид 

на алтернативни диспозиции се оние кои даваат дискрециони овластувања за 

субјектите кон кои се упатени. Правните норми кои содржат диспозиции кои даваат 

дискрециони овластувања се упатени до државните орани како што се судовите и 

органите на државната управа. Дискреционите диспозиции му овозможуваат на 

надлежниот орган да избере една од можните алтернативи при уредување на 

правниот однос помеѓу субјектите во правото. Во правната наука се укажува дека 

нормите со дискрециони диспозиции создаваат можност за злоупотреба на 

овластувањата од страна на надлежните органи, посебно во земјите каде не е целосно 

имплементиран принципот на владеење на правото. Правна норма со дискрециона 

диспозиција е содржана во ставот 1 на членот 51 на Законот за сопственост и други 

стварни права: „Кога делбата ја спроведува судот, тој се раководи од законските 

одредби, од спогодбата на сосопствениците за начинот на делбата, ако постои 

спогодба и ако таа е можна и дозволена, како и со правото на делба со исплата во 

смисла на член 52 од овој закон.“. Правните норми со заменливи диспозиции се 

                                                 
203 Поблиску за ова кај: Д. Бајалџиев, op. cit., 80-89. Исто и: G. Vukadinović, R. Stepanov, Teorija 

prava I, Petrovaradin, 2001, 273. 
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правни норми кои уредуваат поведенија кои не се задолжителни за субјектите на 

правото, па тие по своја волја можат да постапат и спротивно од она што е пропишано 

во правната норма. Во граѓанскоправните односи, кои се уредуваат согласно 

принципот на слободна диспозиција постојат бројни примери за правни норми со 

заменливи диспозиции. Така на пример, заменлива диспозиција е содржана во 

одредбата на членот 92 на Законот за сопственост и други стварни права „Во семејна 

заедница секој член, освен брачните и вонбрачните другари, стекнува право на 

сопственост на стварите за себе (посебен имот), освен ако поинаку не се 

договорат или ако тоа не произлегува од околностите на случајот.“. 

Санкцијата е вториот основен елемент на правната норма кој се применува 

во случаите кога субјектите не постапиле во согласност со дизпозицијата на правната 

норма. Условите, односно околностите под кои се применува санкцијата се дадени 

преку т.н. претпоставка на санкцијата која е вториот спореден елемент во 

структурата на правната норма 204 . Во одредбата на ставот 1 на членот 141 е 

пропишано „Тој што со вина ќе му причини штета на друг, должен е да ја 

надомести.“. Во цитираната одредба претпоставка на санкцијата е формулацијата 

„Тој што со вина ќе му причини штета на друг“, додека санкција е изразена во 

формулацијата „должен е да ја надомести.“. Карактеристично за санкцијата како 

елемент на правната норма е што таа е упатена кон државниот апарат на принуда, 

односно надлежните органи кои се овластени да ги спроведуваат (изрекуваат) 

санциите определени со правните норми. Во оваа смисла, некои правни теоретичари 

со право забележуваат дека диспозицијата во правната норма е задолжително 

поведение за субјектите на правото, а санкцијата пак преставува задолжение упатено 

до надлежните органи, односно своевидна „секундарна диспозиција“205.  

Во правните норми санкциите се  изразуваат на различни начини, т.е. 

постојат повеќе различни видови санкции кои правната теорија ги класифицира врз 

основа на повеќе критериуми206. Според својата природа санкциите можат да бидат 

казненоправни, граѓанскоправни, административно правни и дисциплински. 

Казненоправните санкции се насочени кон личните добра на сторителот на кривично 

дело (неговата слобода). Граѓанскоправните санкции се насочени кон имотот на 

штетникот, т.е. лицето одговорно за надомест на штета. Административноправните 

санкции првенствено се насочени кон имотот на сторителот, но истите можат да 

бидат заменети и со казнени санкции. Дисциплинските санкции се пропишани за 

повреди на обврските кои произлегуваат од работните односи. Во зависност од тоа 

кон што се насочени санкциите можат да бидат санкции кон лицата и санкции кон 

акти. Санкциите кон лицата се санкции кои се однесуваат непосредно на субјектите 

во правото (физички и правни лица) кои извршиле повреда на диспозицијата на 

                                                 
204 Види: Д. Бајалџиев,op. cit., 92-93. Исто и: R. Lukić, B.Košutić, Uvod u pravo, Beograd, 2007: 

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, 236. 
205 Види: Z. Jež, Pravni sistem sa osnovnim elementima opšteg učenja o pravu i državi, Novi sad, 

2006: Privredna akademija, 128. 
206Поблиску за ова види: Д. Бајалџиев,  op. cit., 94-96. 
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правната норма. Санкциите кон акти се насочени кон актите со кои се повредува 

хиерархиски повисока правна норма и се состојат во огласување на актот за рушлив 

или ништовен. Според целта на санкцијата се разликуваат реститутивни санкции и 

ретрибутивни санкции. Реститутивните санкции имаат за цел да се воспостави 

состојбата која постоела пред повреда на диспозицијата на правната норма (враќање 

во поранешна состојба, паричен надомест). Ретрибутивните санкции имаат за цел да 

се казни сторителот за повреда на диспозицијата на правната норма (казна затвор, 

договорна казна).  

  

Видови правни норми 

Објективното право е сочинето од голем број на правни норми со кои се 

уредуваат најразлични правни односи или определен сегмент од правниот однос, и 

тие се разликуваат по својата содржина, правното дејство, определеноста, начинот на 

кој ги уредуваат правните односи и др. Со оглед на разновидноста на правните норми, 

во правната теорија постојат најразлични класификации на правните норми како што 

се:  условни и безусловни (во зависност од тоа дали за настанување на правната норма 

е потребен услов или не); апстрактни и конкретни (во зависност од степенот на 

воопштеност); општи (генерални) и посебни (поединечни) (во зависност од тоа дали 

се применливи на повеќе случаи или пак на точно определен – конкретен случај); 

апсолутно и релативно одредени (во зависност од степенот до кој го уредуваат 

правниот однос, односно дали оставаат простор за слободна диспозиција на страните 

– релативно одредени или не – апсолутно одредени); повисоки и пониски правни 

норми (во зависност од нивната хиерархиска поставеност) и др. Овие поделби на 

правните норми подетално се изучуваат во рамките на правно-теориските науки207. За 

позитивноправните дисциплини, како што е граѓанското право, најзначајни се 

поделбите на правните норми според: а) содржината, б) правното дејство и в) целта208. 

 

a) Во зависност од тоа каква е содржината на правната норма, таа може 

да биде забранувачка, обврзувачка или овластувачка.  

- Со забранувачките норми се определува кои поведенија се правно 

недопуштени, односно се определува како субјектите на правото не смеат да се 

однесуваат. При формулирање на забранувачките норми законодавецот најчесто 

користи термини како што се: не смее, не може, не е дозволено, забрането е или се 

забранува и сл. Покрај фактот што граѓанскоправните односи во голема мера се 

уредуваат врз основа на принципот на слободна иницијатива, сепак забранувачки 

норми се среќаваат во сите гранки на граѓанското право (стварното, облигационото и 

наследното право). Примери за забранувачки норми се: одредбата на ставот 3 од 

членот 9 на Законот за сопственост и други стварни права (понатаму: Закон за 

сопственост): „Правото на сопственост не смее да се врши со цел на друг да му се 

                                                 
207Види: Д. Бајалџиев, op. cit., 96-103; Исто и Z. Jež, op.cit, стр. 140. Како и: D. Mitorović, op. 

cit.,188. 
208 Види: А. Групче, Граѓанско право (Општ дел), Скопје, 1980: Култура, 91-94. 
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причини штета или тој да се спречи во остварувањето на неговото право.“; 

одредбата на ставот 1 од членот 60: „Заедничарот може својот дел во заедничката 

сопственост да го пренесе само на друг заедничар на истата ствар, а не може 

полноважно да го пренесе на трето лице надвор од заедничарите.“;  одредбата на 

ставот 1 од членот 23 на Законот за облигационите и стварноправните односи во 

воздушниот сообраќај209: „Како регистриран багаж не е дозволено да се предадат 

ствари за чијшто превоз е потребна специјализирана дозвола ...“;  одредбата на 

ставот 2 од членот 46 на Законот за земјоделско земјиште210: „Се забранува палење на 

оган во посевите, во стрништата и во нивна близина.“; одредбата од членот 8 на 

Законот за облигационите односи: „Забрането е вршењето на право од 

облигационите односи спротивно на целта заради која е тоа со закон установено 

или признаено.“ и др.  

- Преку обврзувачките норми, законодавецот определува обврски кои се 

задолжителни за субјектите во граѓанското право. Во законите оврзувачките норми се 

препознаваат по тоа што содржат термини како што се: мора, треба, е должен, има 

обврска и сл. Примери за обврзувачки норми се: одредбата на ставот 1 од членот 47 

на Законот за наследување: „Завештателот којшто сака да исклучи некој наследник 

мора тоа да го изрази во тестаментот на несомнен начин, а корисно е да ја наведе и 

причината за исклучување.“; одредбата на ставот 2 од членот 45 на Законот за 

облигационите односи „Ако штетата е причинета со намера или крајно невнимание, 

оштетениот треба да го докаже нивното постоење.“, одредбата на ставот 2 од 

членот 20 на Законот за градежно земјиште 211 : „Носителот на правото на 

долготраен закуп е должен на сопственикот на градежното земјиште да му плаќа 

закупнина.“; одредбата на ставот 7 од членот 15 на Законот за земјоделското 

земјиште: „Сопственикот кој го понудил земјоделското земјиште на продажба, има 

обврска да склучи договор за купопродажба со најповолниот понудувач“ и др.  

- Овластувачки норми се оние норми со кои законодавецот дава 

овластувања за субјектите на правото. Во граѓанското објективно право 

овластувачките норми се најбројни, со оглед на природата на граѓанскоправните 

односи, и се определуваат преку термини како што се: има право, може, е овластен, 

како и други термини кои изразуваат слобода во остварувањето на права. Примери за 

овластувачки норми се: одредбата на ставот 1 од членот 8 на Законот за сопственост: 

„ Сопственикот има право својата ствар да ја држи, целосно да ја користи и да 

располага со неа по своја волја, доколку тоа не е спротивно на закон или на некое 

право на друго лице.“; одредбата на ставот 1 од членот 123 на Законот за заштита на 

културното наследство212: „Имателот на заштитено добро има право на стручна 

помош без надоместок, во обем и вид утврдени со овој закон.“; одредбата на ставот 4 

                                                 
209 Сл. весник на РМ, бр. 85/08.  
210 Сл. весник на РМ, бр. 135/07. 
211 Сл. весник на РМ, бр. 15/15. 
212 Сл. весник на РМ, бр. 20/04.  
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од членот 43 на Законот за договорен залог 213 : „Ако постојат повеќе заложни 

доверители, секој од нив може да се откаже од своето заложно право кое во тој 

случај престанува за него, но во однос на другите доверители останува 

непроменето.“; одредбата на ставот 1 од членот 251 на Законот за облигационите 

односи „Доверителот во обврзан однос е овластен да бара од должникот 

исполнување на обврската, а должникот е должен да ја исполни совесно во сето 

како што гласи таа.“; одредбата од членот 5 на Законот за сопственост: „Правото на 

сопственост и другите стварни права се остваруваат врз основа на слободна 

диспозиција...“ и др.  

 

b) Според правното дејство правните норми се класифицираат на 

императивни и диспозитивни.  

- Императивните норми се задолжителни за субјектите на правото кои 

мора да го усогласат своето поведение со тоа што е пропишано во нормата и не можат 

по своја волја да отстапуваат од пропишаното. Забранувачките и обврзувачките 

норми по своето правно дејство се императивни норми. За повреда, односно 

непочитување на императивните норми субјектите на правото трпат правни 

последици, односно санкции кои се извршуваат преку државниот апарат на принуда и 

се јавуваат во повеќе форми (имотна санкција, казнена санкција, прекршочна 

санкција). Согласно Законот за сопственост, сосопственикот кој го продава својот 

идеален дел од стварта е должен прво да им го понуди на останатите сосопственици 

(право на првенствено купување, чл. 33). Правната последица од непочитувањето на 

правото на првенствено купување е пропишана во ставот 1 од членот 34 на Законот за 

сопственост: „ Ако сосопственикот што го продава својот сосопственички дел не им 

даде понуда на сите сосопственици, во таков случај сосопствениците на кои не им е 

дадена понудата можат по судски пат да бараат продажбата да се поништи и 

сосопственикот што го продава својот дел да постапи согласно со одредбите на 

ставовите 2 и 3 од член 33 на овој закон.“. Со Законот за градење е забрането 

градењето без одобрение за градење или спротивно на одобрението за градење, а за 

непочитувањето на забраната следат повеќе правни последици како што се 

поништувањето на одобрението за градење (ст. 2, чл. 56), отстранување на 

бесправниот објект (ст. 1, ал. 1, чл. 134), а исто така е пропишана и кривична 

одговорност согласно Кривичниот законик на Р. Македонија. Согласно ставот 1 на 

членот 95 на Законот за облигационите односи: „Договорот кој не е во согласност со 

Уставот, законите и добрите обичаи е ништовен, ако целта на повреденото 

правило не упатува на некоја друга санкција или ако со законот во определениот 

случај не е предвидено нешто друго.“ . Членот 8 на Законот за наследување исто така 

пропишува правна последица од непочитување на императивните норми во 

наследното право: „Ништовен е договорот со кој некој го отуѓува наследството на 

кое се надева, како и секој договор за наследство на трето лице кое е уште живо.“.  

                                                 
213 Сл. весник на РМ, бр. 5/03.  



                                       V    i    z    i    o    n    e                            29 / 2018 

 

 

 

 

 

 

175 

- Диспозитивни норми  (пермисивните норми) се нормите кои им даваат 

слобода на субјектите на правото да ги остваруваат правата и да ги уредуваат 

граѓанскоправните односи по своја волја, односно содржат правила за поведение кои 

не се задолжителни. Овластувачките норми по своето правно дејство се диспозитивни 

норми. Диспозитивните норми во граѓанското право можат да се јават во два подвида: 

вистински диспозитивни норми и резервни диспозитивни норми.  

Вистинските диспозитивни норми се оние норми кои на субјектите во 

правото им даваат потополна слобода во остварувањето на граѓанските субјективни 

права и уредувањето на граѓанскоправните односи. Тоа се одредби кои содржат 

овластувања чие остварување зависи од волјата на субјектите на правото. Пример за 

вистински диспозитивни норми се: одредбата на ставот 2 на членот 20 на Законот за 

сопственост: „Секој сопственик може да го загради своето земјиште со ограда која 

се наоѓа исклучиво на неговото земјиште“; одредбата на ставот 1 од членот 59 на 

Законот за облигационите односи: „Договорот може да биде склучен во било која 

форма, освен ако со закон поинаку не е определено.“; одредбата од членот 9 на 

Законот за наследување „Завештателот може со тестамент да располага со 

својот имот на начин определен со овој закон.“ и др.  

Резервните диспозитивни норми содржат правила за поведение кои имаат 

за цел да ја надополнат волјата на субјектите на правото во случаите кога тие 

пропуштиле по слободна волја да уредат одредени аспекти од граѓанскоправниот 

однос. Резервните диспозитивни норми не се задолжителни за субјектите во правото, 

бидејќи тие можат да постапуваат и поинаку од што е пропишано, но ако пропуштиле 

да определат нешто друго, тогаш се применува резервната диспозитивна норма. Овој 

вид на норми играат значајна улога во обезбедувањето правна сигурност во 

граѓанскоправните односи затоа што ја надополнуваат волјата на субјектите на 

правото, таму каде што е неопходно, за да може непречено да се остваруваат 

граѓанските субективни права и граѓанските субјективни обврски. Примери за 

резервни диспозитивни норми се: одредбите на ставот 2 од членот 31 на Законот за 

сопственост: „Кога предмет на правото на сосопственост се плодоносни ствари, 

плодовите и другите приходи од нив се распоредуваат меѓу сосопствениците 

сразмерно на големината на нивните делови, доколку поинаку не е договорено.“; 

одредбата од ставот 4 на членот 74 на Законот за облигационите односи: „Ако 

договарачите не определиле рок до кој овластената страна може да се откаже од 

договорот, таа може да го стори тоа се додека не ќе тече рокот определен за 

исполнување на нејзината обврска.“; одредбата на ставот 4 од членот 104 на Законот 

за наследување „Ако завештателот пропуштил да одреди кој е должен да го 

изврши легатот, обврската за извршување лежи на сите законски и 

тестаментални наследници, сразмерно со вредноста на имотот што секој од нив го 

наследил.“ 

- Некои цивилисти, покрај императивните и диспозитивните норми, 

разликуваат и т.н. когентни норми за кои сметаат дека се спој од императивна и 

диспозитивна норма. Станува збор за тип на норма која од една страна им дава 

можност на субјектите во правото по своја волја да го уредат граѓанскоправниот 
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однос, но ако тоа не го направат, тогаш ќе важи задолжението што е пропишано во 

когентната норма214.  Пример за когентна норма е: одредбата од ставот 2 на членот 

137 на Законот за наследување: „Меѓу наследниците долговите се делат сразмерно со 

вредноста на имотот што секој од нив го наследил, ако со тестаментот поинаку 

не е определено.“. Разликувањето на когентните норми како посебна категорија на 

правни норми професорот А. Групче го смета за непотребно. Професорот смета дека 

законодавецот нема огранчувања и може да определува норми кои од една страна ќе 

бидат диспозитивни, но истовремено ќе предвидуваат и ограничувања за субјектите 

на правото кои ќе бидат од императивен карактер. Во оваа смисла професорот А. 

Групче подвлекува дека секоја слобода во вршење на правата може да биде делумно 

или целосно ограничена215.  

Важно е да се напомене дека во правната теорија правната норма не се 

поистоветува со законската одредба (членот, ставот) која претставува начин на кој се 

изразува содржината на правната норма216. Правната норма може да биде потесна или 

поширока категорија од законската одредба, од причина што еден став од законска 

одредба може да содржи една или повеќе правни норми, а една правна норма може да 

биде изразена и преку повеќе законски одредби (во една одредба да е содржана 

диспозицијата на правната норма, а во друга санкцијата). Поаѓајќи од ова становиште 

на правната теорија не може да се каже дека когентната правна норма е спој од 

императивни и диспозитивни норми, туку дека законската одредба содржи во себе 

норма од императивен карактер и норма од диспозитивен карактер.  

c) Според целта правните норми се делат на интерпретативни, 

директивни и советодавни.  

- Интрепретативни норми  се норми кои не претставуваат правило за 

поведение, туку служат за дефинирање и појаснување на други норми дадени во 

истиот или во некој друг пропис. Целта на интерпретативните норми е преку 

дефинирање на определени правни поими да го олеснат толкувањето и примената на 

законскиот пропис. Интерпретативни норми се содржани во голем број на закони од 

областа на граѓанското право, како што се на пример: одредбата на ставот 1 од членот 

142 на Законот за сопственост: „За скриено богатство во смисла на овој закон се 

сметаат: пари, злато, сребро, накит, драгоцени камења, ствари изработени од 

племенити метали и други драгоцености, кои скриени лежеле толку долго време, 

така што со сигурност не може да се утврди кој им е сопственикот.“; одредбата на 

ставот 1 од членот 165-а на Законот за облигационите односи: „ Под производ, во 

смисла на овој закон, се подразбира било кој подвижен предмет, како и самостоен 

дел вграден во некој подвижен или недвижен предмет.“; одредбата на ставот 4 од 

членот 29 на Законот за наследувањето „Трајна заедница во смисла на одредбите од 

                                                 
214 Поблиску за ова кај: А. Групче, op. cit., 93-94.  
215 Види: Ibid, 94.  
216 Види: D. Vranjanac, G. Dajović, Osnovi prava, Beograd, 2009: Pravni fakultet Univerziteta Union, 

64. 
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овој член е онаа заедница која траела најмалку пет години и тоа непрекинато од 

засновањето на односите од овој член па се до смртта на оставителот.“ и др. 

- Директивните норми се оние норми кои определуваат како треба да 

постапат определени субјекти овластени да го спроведуваат или применуваат законот 

или друг пропис. Најчесто, директивните норми се упатени кон судовите, органите на 

државната управа или други субјекти кои вршат јавни овластувања и одлучуваат за 

правата и обврските на физичките и правните лица. Примери за директивни норми се: 

одредбата на ставот 1 од членот 51 на Законот за сопственост: „Кога делбата ја 

спроведува судот, тој се раководи од законските одредби, од спогодбата на 

сосопствениците за начинот на делбата, ако постои спогодба и ако таа е можна и 

дозволена, како и со правото на делба со исплата во смисла на член 52 од овој 

закон.“; одредбата од ставот 1 на членот 146 на Законот за катастар на 

недвижности 217 : „Службеното лице при запишувањето во катастарот на 

недвижности, по службена должност, внимава дали се исполнети условите за 

запишување предвидени со овој закон, без да испитува дали исправите за правниот 

основ се составени, односно донесени согласно со закон.“; одредбата на ставот 1 од 

членот 78 на Законот за заштита на културното наследство „Ако недвижно културно 

наследство или друго недвижно добро заштитено според одредбите на овој закон 

или нивни делови се склони на паѓање поради дотраеност, или поголеми оштетувања 

со кои непосредно се загрозува нивната стабилност и поради тоа претставуваат 

опасност за соседните градби и животот на луѓето, а таквата опасност не може 

да се отстрани на друг начин, органот што го донел актот за заштита може да 

даде согласност за уривање и отстранување на такво добро или негов дел.“. 

- Советодавни норми претставуваат вид на норми кои пропишуваат 

незадолжително поведение за субјектите во правото. Целта на советодавните норми е 

да ги упати субјектите во правото како е пожелно да постапат при уредувањето на 

граѓанскоправните односи, меѓутоа за отстапувањето од содржината на советодавната 

норма не постои санкција. Примери за советодавна норма се: одредбата на ставот 3 од 

членот 556  на Законот за облигационите односи: „Кога дар се прави со договор во 

корист на трето лице, прифаќањето на даропримачот не мора да биде во писмена 

форма, освен ако предмет на договорот за дар е недвижност.“; одредбата од ставот 

1 на членот 47 на Законот за наследувањето „Завештателот којшто сака да исклучи 

некој наследник мора тоа да го изрази во тестаментот на несомнен начин, а 

корисно е да ја наведе и причината за исклучување“; одредбата на ставот 2 од членот  

176 на Законот за облигационите и стварноправните односи во воздушниот сообраќај: 

„Ако се работи за побарувања за кои противникот на обезбедувањето може да ја 

ограничи својата одговорност, висината на обезбедувањето од ставот (1) на овој 

член не мора да биде поголема од износот на ограничената одговорност.“ и др.  

 

Summary 

                                                 
217 Сл. весник на РМ, бр. 55/13.  
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The paper analyses legal norms as basic elements of legal systems. As it is 

shown in the paper, generally excepted definition in legal theory is the definition of 

legal norms as rules of conduct passed by the legislator in legal procedure and 

guaranteed by the enforcement mechanisms of the state. The definition underlines 

the basic characteristics of legal norms, and it is used to differentiate the legal norms 

from other social rules of conduct such as morals and customs. Unlike legal norms, 

morals and customs are created in a non-organized manner by accepting and/or 

repeating known behavior, and also, there is no organized enforcement mechanism.  

The structure of legal norms, as it is shown in the paper, consists of four 

elements (two basic, and two auxiliary). Basic elements are the disposition and the 

sanction, and auxiliary are the hypothesis of the disposition and the hypothesis of the 

sanction. It is pointed out that the disposition and the sanction are mutually 

exclusive, meaning that non-compliance with the disposition invokes a sanction, and 

vice versa. The disposition of the legal norm expresses a rule of conduct directed to 

all persons, and the sanction expresses (primarily) compulsory duty of state’s 

authorities to act against the violation of set rule of conduct. Hypothesis of the 

disposition and the hypothesis of the sanction as auxiliary elements express the 

conditions (circumstances) under which the disposition, or the sanction can be 

enforced.  

Several classifications of legal norms are being analyzed in this paper, but 

as most significant are singled out the classifications based on content, effect and aim 

of the legal norm. Based on their content legal norms are determined as permissive, 

binding or prohibitive. Considering their effect legal norms are deemed imperative or 

dispositive. With respect to their aim legal norms are identified as interpretative, 

directive or advisory.  

 
БИБЛИОГРАФИЈА 

 

- Д. Бајалџиев (1999), Вовед во правото, Право, Куманово: Македонска ризница.  

-  D. Mitorović (2012), Uvod u pravo, Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu. 

-  D. Vranjanac, G. Dajović (2009), Osnovi prava, Beograd,: Pravni fakultet Univerziteta Union. 

-  G. Vukadinović, R. Stepanov (2001), Teorija prava I, Petrovaradin. 

-  R. D. Cooter (2000), Three Effects of Social Norms on Law: Expression, Deterrence, and 

Internalization, Oregon Law Review, Spring Vol. 79/1, (1-22). 

-  R. Lukić, B.Košutić (2007), Uvod u pravo, Beograd,: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu. 

-  R. McAdams (1997), The Origin, Development, and Regulation of Norms, Michigan Law 

Review, 96(2), (338-425). 

- S. Đorđević (2015), Uvod u pravo, Sarajevo,: Univerizet za poslovni inžinjering i menadžment -  

Pravni fakultet. 

- Z. Jež (2006), Pravni sistem sa osnovnim elementima opšteg učenja o pravu i državi, Novi sad,: 

Privredna akademija.  

- Закон за градежно земјиште, Сл. весник на РМ, бр. 15/2015, 98/2015, 193/2015, 226/2015, 

31/2016, 142/2016 и 190/2016. 



                                       V    i    z    i    o    n    e                            29 / 2018 

 

 

 

 

 

 

179 

- Закон за договорен залог , Сл. весник на РМ, бр. 5/2003, 4/2005, 87/2007, 51/2011, 74/2012, 

115/2014, 98/2015, 215/2015 и 61/2016.  

- Закон за заштита на културното наследство, Сл. весник на РМ, бр. 20/2004, 115/2007, 

18/2011, 148/2011, 23/2013, 137/2013, 164/2013, 38/2014, 44/2014, 199/2014, 104/2015, 154/15, 

192/2015 и 39/2016. 

- Закон за земјоделско земјиште, Сл. весник на РМ, бр. 135/2007, 17/2008, 18/2011, 42/2011, 

148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013, 39/2014, 130/2014, 166/2014, 

72/2015, 98/2015, 154/2014, 215/2015, 7/2016 и 39/2016. 

- Закон за катастар на недвижности, Сл. весник на РМ, бр. 55/2013, 41/2014, 115/2014, 

116/2015, 153/2015, 192/2015, 61/2016 и 172/2016. 

- Закон за наследување, Сл. весник на РМ, бр. 47/96;  

- Закон за облигационите и стварноправните односи во воздушниот сообраќај, Сл. весник на 

РМ, бр. 85/2008, 148/2011, 10/2015 и 150/2015; 

- Закон за облигационите односи, Сл. весник на РМ, бр. 18/2001, 4/02, 84/2008 161/2009; 

- Закон за сопственост и други стварни права, Сл. весник на РМ, бр. 18 /2001, 92/08, 139/2009 

и 35/2010. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


