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ПРЕДГОВОР

 Учебникот Наследно право е првенствено наменет за студентите 
на Правните факултети во Република Македонија, а е изработен спо-
ред наставната програма на Правниот факултет „Јустинијан Први“, 
при Универзитет „Свети Кирил и Методиј“ од Скопје. Во учебникот 
се разработени наследно-правните институти и основните прашања 
од сферата на наследното право и наследувањето според позитивни-
те законски прописи во Република Македонија, а пред сè Законот за 
наследувањето од 1996 година. Имајќи предвид дека е во тек реформа 
на граѓанското право, и Комисијата формирана од страна на Владата 
на Република Македонија работи на подготовка на Граѓанскиот за-
кон на Република Македонија, во учебникот се нотирани и одредени 
слабости во постојните законски решенија и предлози како подобро 
да се регулираат наследно-правните односи во Граѓанскиот закон, чиј 
составен дел ќе биде и наследното право.
 Во учебникот, покрај позитивните прописи од сферата на наслед-
ното право, презентирани се и голем број судски одлуки кои се однесу-
ваат на одредени актуелни и спорни прашања поврзани со практична-
та примена на Законот за наследувањето, а дадени се и решенијата од 
сферата на регулирањето на наследно-правните односи од споредбе-
ното право. Освен тоа, обработени се и актуелни и значајни прашања 
како што е тестаменталната слобода во континенталното и англо-сак-
сонското право, судската пракса на Европскиот суд за човекови пра-
ва и прашањето за хармонизацијата на наследно-правните норми во 
европските земји.
 Покрај за студентите, се надеваме дека учебникот ќе биде корисен  
и за правниците од практиката, адвокатите и извршителите, а очекува-
ме дека ќе биде особено корисен за нотарите, кои, како повереници на 
судот, имаат значајни ингеренции во сферата на наследувањето.

Скопје, април 2014 година.
Од авторите.
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ПРВ ДЕЛ

ОПШТО ЗА НАСЛЕДНОТО ПРАВО И 
НАСЛЕДУВАЊЕТО

I. ПОИМ И ПРЕДМЕТ НА НАСЛЕДНОТО ПРАВО

 Наследното право претставува дел од граѓанското право кој ги 
уредува имотните односи кои настануваат по повод смртта на едно 
лице, односно го уредува преносот на имотните права и обврски од 
оставителот на неговите наследници. Предмет на регулирање на на-
следното право е наследувањето, под кое се подразбира пренос на 
стварите, имотните права и обврски од оставителот на неговите на-
следници. Во таа смисла, според Законот за наследувањето можат да 
се наследуваат „предмети и права кои им припаѓаат на поединци“ (чл. 
2). Наследувањето настанува во моментот на смртта на едно лице, 
кога истовремено се гасне неговиот субјективитет и се пренесуваат 
неговите имотни права и обврски на наследниците. Поаѓајќи од ова, 
за да дојде до наследување и настанување на наследно-правен однос 
потребно е да настапи смрт на едно физичко лице кое има оставина и 
да постојат наследници кои имаат правен основ за да бидат повикани 
на наследство. 
 Поимот наследно право во теоријата и практиката има три раз-
лични значења, и тоа: објективно наследно право, субјективно на-
следно право и наследно право како наука. Наследното право како 
објективно право, подразбира збир на правни норми и прописи со 
кои се регулираат наследно-правните односи и се уредува преносот 
на оставината од оставителот на неговите наследници. Позитивното 
наследно право пак претставува дел од објективното наследно право 
кое го сочинуваат правните норми и прописи кои се во моментот во 
важност и се применуваат на одредена територија.
 Под наследно право како субјективно право се подразбира право-
то на едно или повеќе лица да се јават како наследници на целата или 
на определен дел од оставината на умрениот во еден конкретен случај. 
Наследниците своето право го стекнуваат во моментот на смртта на 
оставителот, врз основа на правилата предвидени со објективното на-
следно право. Сè до настапувањето на тој момент, потенцијалните на-
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следници не се стекнуваат со субјективно наследно право, туку тие 
имаат само правна надеж (emptio spei) дека ќе станат наследници врз 
основа на закон или врз основа на тестамент. 
 Наследното право како наука претставува дел од правната наука 
која ги проучува, анализира и систематизира правните норми со кои 
се регулира наследувањето, како и примената на правните норми во 
практиката (de lege lata). Наследното право како научна дисциплина 
го проучување позитивното (важечкото) право со цел за негово по-
добро разбирање и примена. Во таа смисла, науката се користи со 
бројни методи, меѓу кои се нормативно-правниот, историскиот, спо-
редбено-правниот и други. Освен проучувањето, наследното право 
како наука, врз основа на методот на анализа на проблемите во прак-
тиката, како и споредбено-правните решенија, има за цел да предлага 
измени и дополнувања на постојната регулатива, во насока на нејзино 
подобрување и осовременување.

II. ПРАВНА ПРИРОДА НА НАСЛЕДУВАЊЕТО

 Прашањето за правната природа на наследувањето е едно од 
спорните прашања во однос на кое не постојат единствени ставови во 
теоријата. Поради тоа, присутни се неколку концепции според кои се 
објаснува суштината на наследувањето.
 Според персоналистичката концепција, која потекнува од римско-
то право, наследувањето претставува продолжување на постоењето 
на оставителот преку личноста на неговите наследници (successio 
in locum de functi). Римските правници го застапувале становиште-
то дека наследникот е овластен во правните односи да биде субјект 
наместо оставителот (Heres et defuntus una eademique persona utuntur 
– Sec Ulpinianus – D. 41,1,34). Имајќи предвид дека во современите 
наследни права, меѓу кои спаѓа и македонското наследно право, со 
моментот на смртта се гасне правниот субјективитет на оставителот, 
оваа теорија, која доминирала во периодот на римската држава, денес 
не е прифатена.
 За имотноправната концепција, суштината на наследувањето е во 
неговиот имотноправен карактер. Според оваа концепција, основата 
на наследувањето се состои во стекнувањето на имотот на оставите-
лот од страна на наследниците (Hereditas nihil aliud est quam successio 
in universum ius quod defunctus habuerit – Sec Iulianus – D. 50,17,62). 
Застапниците на оваа концепција истакнуваат дека наследникот не 
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е продолжувач на личноста на оставителот, туку само стекнувач на 
оставината. И покрај тоа што и концепцијата за имотниот карактер 
на наследувањето има одредени негативности, таа сепак е прифатена 
од поголем број автори. Таа е прифатена и во македонското наследно 
право.
 Концепцијата дека наследувањето е средство за надминување 
на кризата која настанува во правните односи со смртта на едно 
лице, смета дека при определувањето на правната природа на 
наследувањето треба да се појде од аспект на правниот поредок, а не 
од аспект на оставителот или наследниците. Според становиштето на 
оваа концепција, правниот поредок го уредува наследувањето за да 
можат наследниците, по смртта на оставителот, да ги продолжат сите 
правни односи во кои оставителот учествувал: да ги намират неговите 
долгови, да ја преземат улогата на тужени, да го погребат, да ја испол-
нат неговата последна желба и друго. Исклучок се само оние односи 
за кои државата не сака тие да се продолжат по смртта на оставителот. 
Застапниците на оваа концепција истакнуваат дека наследувањето не 
постои ниту во интерес на оставителот, ниту во интерес на наследни-
ците, туку во интерес на општеството. Целта е да се продолжат прав-
ните односи во кои оставителот се наоѓал и да се решат проблемите 
кои настануваат со смртта на оставителот.

III. ИСТОРИСКИ РАЗВОЈ НА НАСЛЕДНОТО ПРАВО

1. Стар век

1.1. Античка Грција

 Во архаичното патријархално грчко општество земјата припаѓала 
на семејството, во кое живееле заедно три или четири генерации, така 
што проблемот на поделбата на имотот при наследувањето воопшто и 
не се поставувал. Освен тоа, во почетокот на грчката историја се сме-
тало дека зачувувањето на имотот во рамките на едно семејство, како и 
еднаквоста на имотите помеѓу семејствата, имаат големо влијание врз 
политичката заедница. Поради ова постоеле правила за големината на 
земјиштето со кое можело да располага едно семејство, а освен тоа 
Аристотел наведува дека во старото грчко општество било забрането 
отуѓување на земјата. Според него, аристократијата треба да внимава 
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земјата да се пренесува од таткото на најстариот син, со цел да се за-
чува еднаквоста на имотите и да се спречи опасноста од создавање 
на олигархија, каде целокупната земја би била во рацете на мал број 
луѓе. Специфичната врска што постоела помеѓу мажот, кој бил шеф 
на семејството, и имотот, што припаѓал на домаќинството, доаѓала до 
израз при пренесувањето на имотот во случај на смрт. Во тој случај, 
во стариот период, неговиот имот се пренесувал врз најстариот син. 
Но тоа не значи дека шефот на семејството во текот на животот имал 
потполни сопственички овластувања; тој немал право да го отуѓи 
имотот, и имал обврска да го пренесе на наредната генерација. Освен 
тоа, сè до времето на Солон шефот на семејството во стара Грција не-
мал право да составува тестамент. 
 Религијата и продолжувањето на семејниот култ имале огромно 
значење за архаичкото грчко општество, а нивното влијание било го-
лемо и врз правилата за наследување. Во секоја куќа во стара Грција 
(како подоцна и во Рим), постоел олтар, како и оган кој постојано го-
рел, за што бил задолжен шефот на семејството, како вршител на сите 
религиозни обреди. Врската помеѓу куќата и олтарот била нераскин-
лива, исто како што била нераскинлива и врската помеѓу семејството 
и олтарот, и поради тоа никој немал право да ја продава куќата со што 
би се прекинал семејниот култ. Освен тоа, во стара Грција постоела 
и посебна врска помеѓу предците и потомците, што исто така придо-
несувало за забраната да се продава семејниот имот. Сите предци на 
семејството биле погребувани во близина на влезот во куќата, така 
што семејството било врзано за земјата и преку гробовите на пред-
ците, кои не смееле да бидат преместени. Поради тоа, земјата каде 
биле гробовите на предците не можела ниту да се продаде, ниту да 
се напушти, сè додека имало и еден жив потомок во семејството и 
додека постоело семејното име и семејниот култ. Во античка Грција 
само синовите можеле да го продолжат семејниот култ, поради тоа 
што ќерките, по склучувањето на бракот, оделе во друго семејство, 
го напуштале семејниот култ на својот татко и го прифаќале оној на 
сопругот. 
 Во текот на понатамошниот развој на античкото општество се 
менуваат правилата за наследување, така што наследството не го 
стекнува само првородениот син, туку тоа се дели помеѓу сите синови 
на шефот на семејството. Се менуваат и правилата во однос на теста-
менталното наследување. За разлика од времето на Солон, кога теста-
мент можел да се прави само кога шефот на семејството немал свои 
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машки деца, во подоцнежниот период тестаменти се правеле и без да 
се определи единствен наследник. Кога оставителот немал синови, 
како наследници се јавуваат неговите роднини по татко: најпрвин на 
наследство биле повикувани браќата на оставителот, или нивните си-
нови, потоа неговите сестри, понатаму неговите чичковци и тетки. Во 
случаите кога шефот на семејството имал синови, тие ја делеле оста-
вината помеѓу себе, а на нивните сестри имале обврска да им дадат 
мираз при склучувањето брак. 
 Религиозните правила и забранувале на жената да се јави како 
наследник. Специфична била ситуацијата кога оставителот немал си-
нови, но имал ќерка, т.н. epicleros, која се јавува како наследник на 
оставината на својот татко, но само под услов да склучи брак со негов 
близок роднина. Прво било предвидено да склучи брак со неговиот 
најстар брат, а доколку таткото немал живи браќа со синот на него-
виот брат или на неговата сестра. Потоа на ред за склучување брак 
со ќерката на оставителот доаѓале неговите чичковци или вујковци. 
Склучувањето брак со близок роднина за epicleros било обврска 
која не зависела од нејзината волја, а доколку таа или роднината на 
нејзиниот татко со кој требала да склучи брак веќе биле во брак, так-
виот брак се разведувал. Сепак, ќерката на оставителот не била на-
следник во вистинска смисла на зборот. Таа и нејзиниот сопруг имале 
обврска да го пренесат наследството на нивниот син, односно внук на 
оставителот, кој на тој начин станувал вистински наследник на оста-
вителот и го продолжувал неговото домаќинство и неговиот семеен 
култ.

1.2. Рим

 Наследувањето во римското општество имало специфичен ка-
рактер, поради тоа што се сметало дека и покрај смртта и физичкото 
исчезнување на оставителот, неговиот правен субјективитет се про-
должувал преку неговите наследници. Во римското право постоело 
законско и тестаментално наследување. Кругот на законските на-
следници се менувал, во зависност од промените во општествени-
от, економскиот и политичкиот живот. Во старото право законскиот 
наследен ред се засновал врз агнатското сродство, според кое род-
нинските врски се воспоставувале врз основа на заеднички живот. 
Во класичното право доаѓа до промена во законските наследни ре-
дови, кога римското семејство веќе не претставува заедница што се 
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темели на агнатско, туку на когнатско сродство. Во посткласичното 
право наследувањето било конечно уредено во 118 и во 127 Новела 
на Јустинијан. Во првиот наследен ред влегувале потомците, во вто-
риот предците и полнородните браќа и сестри, во третиот наследен 
ред влегувале полуродните браќа и сестри, во четвртиот роднините 
во странична линија, а во петтиот наследен ред брачните другари.
 Наследно-правната положба на жената во римското општество 
зависела од формата на склучениот брак. За старото право, според 
Законот за XII таблици, карактеристичен е бракот cum manu, во кој 
жената веќе не била под власта на својот pater familias, и во тој случај 
таа можела да стане наследник, поради тоа што имала правен ста-
тус на ќерка на својот маж. Втората форма на брак, бракот sine manu, 
која почнува да преовладува во II век п.н.е. карактеристична е по тоа 
што жената и по склучувањето на бракот останувала под власта на 
својот pater familias, и во однос на него го задржувала правото на 
наследување, но немала право да стане наследник на својот брачен 
другар. Подоцна се подобрува наследно-правната положба на же-
ната, така што таа имала право да стане наследник доколку немало 
други наследници. Во посткласичниот период, во Новелата 53 на 
Јустинијан, било предвидено дека доколку жената немала доволно 
средства за живот, таа има право на плодоуживање на една четвртина 
од оставината, во случај оставителот да имал деца, или право да на-
следи една четвртина од оставината во сопственост, кога оставителот 
немал деца. 
 Во старото римско право законското наследување било реткост, 
а правото на римскиот pater familias слободно да располага со својот 
имот во тестаментот било сметано за составен и нераскинлив дел од 
неговото право на сопственост. Според тоа, не постоела заштита на 
наследните права на законските наследници во однос на правото на 
завештателот слободно да го распредели својот имот. Промени наста-
нуваат во почетокот на Царството, кога се воведува нужното законско 
наследување, што се состои во ограничување на тестаменталната сло-
бода на завештателот и во заштита на правото на законските наследни-
ци да добијат еден дел од оставината. Нужното законско наследување 
било резултат на потребата да се обезбеди продолжување на обврската 
за помош помеѓу блиски роднини и таа се јавува како манифестација 
на солидарноста во семејството. Големината на нужниот дел во поче-
токот изнесувала една четвртина од големината на законскиот насле-
ден дел, а со Новелата 18 на Јустинијан било предвидено дека голе-
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мината на нужниот дел изнесува една третина од законскиот дел кога 
оставителот имал до четири деца, а една половина кога оставителот 
имал повеќе од четири деца.
 Составувањето на тестамент било широко прифатено во сите оп-
штествени слоеви во Рим. Со Законот на XII таблици римскиот pater 
familias добил право неограничено да располага со својот имот mortis 
causa, а доколку сакал да ги исклучи од наследство своите синови, кои 
уште за време на животот се сметало дека имаат право врз имотот на 
неговиот имот, тогаш pater familias морал експлицитно во тестаментот 
да наведе дека ги исклучува од наследство. Се поставува прашањето 
кои се основните причини за големата застапеност на тестаментите 
во римското општество, кога многу поголем број римски граѓани со-
ставувале тестамент отколку што е тоа случај и во современото оп-
штество. Според Штерн „она што било најзначајно за завештателите 
во Рим е да остават зад себе спомен, во форма на документ, што ќе 
сведочи за коректноста на нивниот конечен суд за семејството, род-
нините и пријателите, и што ќе претставува доказ дека тие ја испол-
ниле својата обврска за сеќавање, јавно споменување и наградување 
на оние кои што тоа го заслужиле“. Поради ова, тестамент составу-
вале сите припадници на римското општество, а не само најбогатите. 
Се сметало дека составувањето на тестамент е морална обврска на 
завештателот, со која тој ги наградува пријателите и роднините и се 
заблагодарува на сите оние кои му биле блиски и кон кои чувствувал 
обврска или долг.

2. Среден век

 Моделот на наследување кај варварските народи, на почетокот на 
средниот век, во голема мера се разликувал од наследувањето во вре-
мето на римската империја. Во прво време, кај германските племиња 
стварите во случај на смрт останувале во заедничка сопственост на 
семејството, така што не може да се говори за наследување во вистин-
ска смисла на зборот. Подоцна доаѓа до промени и до појава на посебен 
ред, според кој роднините можеле да се јават како наследници. Тацит, 
пишувајќи за наследувањето кај Германите, наведува дека наследни-
ците можеле да се поделат во три парентели: во првата се потомците 
на оставителот, во втората се потомците на родителите на оставителот 
– неговите браќа и сестри, а во третата се потомците на дедовците и 
на бабите на оставителот – неговите чичковци, вујковци и тетки.  
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 Жената немала право на наследување, а при склучувањето брак 
таа преминувала во семејството на сопругот како резултат на про-
дажба, при што не добивала никакви средства, туку тие припаѓале на 
нејзиното семејство. Подоцна нејзината положба се подобрува, така 
што Визиготскиот, Баварскиот и Алеманскиот законик дозволувале 
таа да го задржи миразот. На Собирот на бискупите во Нант, во 895 го-
дина, било заклучено дека е против човечкото и божјото право жената 
да учествува во работи кои се предвидени за мажите. Поради тоа, пра-
вото на жената да стекне имот се ограничува. Во 1075 година Конрад 
II донел Constitutio de feudis, со која на жената и се забранува да насле-
дува недвижен имот, а од XII век таа има право само на плодоуживање 
на една третина од наследството на мажот. Средновековниот период 
се разликува од римското право и во однос на тестаментот; наспроти 
неговата широка примена во римското царство, во почетокот на сред-
ниот век кај Франките и Германите тестаментот не се применува, а во 
Салискиот закон тој воопшто и не се споменува.
 За развојот на наследното право во средниот век клучна е разлика-
та што се јавува помеѓу земјите што го прифатиле римското право, како 
основа за правното регулирање на наследувањето (земји на пишаното 
право), и оние кои го прифаќаат обичајното право. Во подрачјата под 
влијание на римското право се применувале правилата на Јустинијан 
(Новелите 118 и 127), при што во преден план било тестаменталното 
наследување, а законското наследување се сметало за супсидиерно. 
Доколку не постоел тестамент, на наследство се повикувале потомци-
те, потоа предците и одредени странични роднини, а на крај брачниот 
другар. Во регионите на Европа каде доминира обичајното право, во 
почетокот воопшто не постоело тестаменталното наследување, и тука 
била прифатена концепцијата дека при наследувањето во преден план 
треба да бидат обврските кон членовите на семејството и зачувувањето 
на семејната кохезија. Освен тоа, во земјите на обичајното право не 
постоело единство на оставината, како во земјите на пишуваното пра-
во, туку за одделни делови од наследството се применувале различни 
правила за наследување. За недвижниот имот се применувало прави-
лото paterna paternis, maternal maternis. Според ова правило, имотот 
што е наследен од татковата страна го наследувале најблиските род-
нини од татковата лоза, и обратно, имотот што е наследен од страна на 
мајката го наследувале нејзините роднини. Во земјите на обичајното 
право, основниот принцип при наследувањето е оставината да оста-
не во рамките на семејството. Поради тоа, брачните другари немале 
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право на наследување, доколку постоеле законски наследници.
 Една од основните карактеристики на наследното право во 
средниот век е прифаќањето на примогенитурата, систем според кој 
целокупниот имот, или неговиот најголем дел, го наследувал прво-
родениот син. Поделбата на имотот била поврзана со опасност од 
дезинтеграција на економската, воената и политичката моќ на при-
падниците на аристократијата, така што постепено преовладувал 
системот на примогенитура, кој за првпат се јавил во Нормандија 
во средината на XI век, а потоа се раширил во сите европски земји. 
Примогенитурата во XII и XIII век станала универзален модел за 
наследување кај припадниците на феудалната аристократија во 
најголемиот број земји на Европа. За примогенитурата во голема мера 
придонесувала и демографската состојба во тој период на европската 
историја, која се карактеризирала со огромна стапка на смртност на 
децата, така што, и покрај тоа што во едно семејство се раѓале седум 
или осум деца, полнолетството го дочекувале само две или три деца. 
Во тие услови, родителите и давале мираз на ќерката при склучување 
брак, и таа немала право на наследување, а целокупниот имот го на-
следувал првородениот син. Доколку во семејството имало повеќе 
синови, помладите имале можност да останат во домаќинството на 
најстариот брат, кој ја наследувал целокупната оставина, и да работат 
на неговиот имот под негова власт, или да го напуштат семејството 
и да служат како војници, свештеници или да работат како наемни 
работници.
 Правото на жената да стане наследник или да добие имот во соп-
ственост не било регулирано на ист начин во сите европски земји, но 
насекаде се забележува дека правната положба на жената станува сè 
потешка, особено во XVI и XVII век. Во најголем број европски земји 
жената немала право на наследување, туку имала право само да до-
бие мираз при склучувањето на брак. Тенденцијата за ограничување 
на правото на жените да стекнуваат имот или да стануваат наслед-
ници се забележува во сите европски земји. Освен тоа, правото на 
наследување во средновековниот период било во голема мера ограни-
чено и за децата кои биле родени надвор од брак.
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3. Нов век

 Промените во наследното право во европските земји во голема 
мера се резултат на новите политички, економски и општествени од-
носи што биле воспоставени под влијание на Француската револуција 
од 1789 година. Промените во сферата на наследувањето биле поврза-
ни со глобалните промени во бракот и во семејството и нивното прав-
но регулирање што се случиле за време на револуционерниот период: 
значително била намалена татковската власт, разводот на брак бил до-
зволен, била извршена секуларизација на бракот, вонбрачните деца 
стекнале одредени права, а се намалила и возраста за стекнување пол-
нолетство. Реформите на наследното право имале големо политичко 
значење, поради тоа што нивна основна цел била да се урне стариот, 
аристократски модел, во рамките на кој доминирала примогенитура-
та и имотот бил пренесуван врз првородениот син, како најсигурен 
модел за зачувување на моќта и богатството. Оваа концепција била 
остварена со законот од 8 април 1791 година, кога била укината при-
могенитурата и предноста на машките наследници и била воспоста-
вена целосна еднаквост на наследниците. 
 Едно од основните прашања, за кои долго и жестоко се дебатира-
ло за време на законодавните реформи по Француската револуција е 
она за слободата на тестаменталното располагање. Во однос на право-
то на завештателот да располага со оставината преку составување на 
тестамент, и во однос на обемот и ограничувањата на оваа слобода, 
постоеле две спротивставени концепции, кои биле поврзани со раз-
личниот пристап што постоел во однос на правото на сопственост. 
Според првото становиште, кое се залага за неограничено право за 
располагање mortis causa, приватната сопственост и нејзината зашти-
та имаат извор во природното право, поради што државата нема пра-
во да наметнува ограничувања на тестаменталната слобода. Втората 
концепција за сопственоста тргнува од тоа дека таа е право што е обе-
збедено од страна на општеството, поради што државата има право да 
интервенира во оваа област со цел да се оствари општото добро. По 
Револуцијата во Франција доминира втората концепција, така што во 
1794 година бил донесен закон со кој се предвидувало дека располож-
ливиот дел изнесува само една десетина од оставината, но подоцна, во 
Code civil од 1804 година се зголемува делот со кој оставителот можел 
слободно да располага. Доколку тој имал едно дете, расположливиот 
дел изнесувал една половина од оставината, доколку имал две деца 


