
“Она што секогаш го кажувам е дека кога ќе дојде 
времето да го поделам имотот помеѓу моите 
деца, подеднакво ќе го поделам помеѓу син ми и 
ќерка ми. На таков начин, се овозможува еднаков 
развој на нашите деца и рушење на 
традиционалните бариери кои се кочница за 
руралните жени во остварување на своето право 
за сопствен имот и земјиште.”

“Многу e ретко брат да ѝ дозволи на сестрата да 
биде сопственик на фармата, како во мојот случај. 
По некое непишано правило, машкото мора да е 
„газда“.”

Законот за бесплатна правна помош од 2010 година 
предвидува еднаков пристап до правда за ранливите 
групи кои се финансиски загрозени и им овозможува 
нивно застапување пред судот за имотни прашања. 
Законот предвидува обезбедување на примарна и 

секундарна правна помош.

Примарната правна помош 
ја обезбедуваат овластени лица од Министерството за 

правда или од регионалните канцеларии низ градовите 
во земјата. Примарната правна помош се состои од 

обезбедување на општи правни совети, општи правни 
информации, помош при аплицирање за бесплатна 

правна помош.

Секундарната правна помош 
ја обезбедуваат адвокати и се состои од граѓанска 

парница, управна постапка пред Фондот за пензиско и 
инвалидско осигурување, Фондот за здравствено 

осигурување, правно застапување во постапки пред 
нотар, поднесоци за должнички обврски итн.
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Уставот на Република Северна Македонија го гарантира 
правото на сопственост на имот и правото на 

наследство. Ниту едно лице не смее да биде лишено 
од неговиот/нејзиниот имот или од правата што 

произлегуваат од него, без оглед на полот.

Жените имаат еднакви права да поседуваат, користат, 
раководат земјишни и неземјини средства според 

Законот за сопственост и други стварни права.

Во моментов, 27,81% од имотите во Северна 
Македонија се во сопственост на жени, додека 72,19% 

во сопственост на мажи.1 Во руралните области, 
ситуацијата е полоша, каде што само 5% од жените се 

носители на сопственички права, обично откако ќе 
станат вдовици. Се смета дека жената ќе го „однесе“ 

имотот што го наследила во друга куќа кога ќе се 
омажи и средствата нема да останат во семејството. 
Традицијата налага дури и ако на жената ѝ се понуди 

дел од имотот, таа да го одбие.

Правата на сопственост стануваат обврзувачки со запис 
во земјишниот регистар, а процесот е детално 

образложен со одредбите во Законот за сопственост и 
другите стварни права. Недвижноста може да се стекне 

преку разни правни трансакции - договори, закони, 
наследство, судски одлуки итн. Секоја жена, под услов 

да е законски способна, може да склучи разни договори 
што ѝ даваат основа да се регистрира како сопственик 

на недвижноста (на пр. договори за продажба, 
договори за подароци, договори за доживотна 

поддршка).

Законот за сопственост и другите стварни права 
целосно го признава правото на заедничка сопственост. 
Заедничка сопственост постои во случаи на стекнување 
имот во брачна заедница, во вонбрачна заедница, во 

случај на примање имот во наследна заедница, во 
семејна заедница и во други случаи дефинирани со 

закон. Имотот стекнат за време на брачната заедница 
се смета за заедничка сопственост и двајцата 

сопружници се запишани во регистрите или во случај да 
е регистриран само еден од брачните другари, ќе се 

смета дека регистрацијата се врши на име на двајцата 
сопружници.

Еднаквите права на наследство се загарантирани со 
Уставот. Според Законот за наследување при 

наследување без тестамент, синовите и ќерките имаат 
еднакви права на наследство. Исто така, женските и 

машките сопружници кои го надживеале својот 
сопружник имаат еднакви права на наследство. Жените 
и мажите имаат еднакви права да направат тестамент.

Највисокото ниво на дискриминација се воочува за 
време на процесот на наследување. Руралните жени 
ретко се свесни за самиот закон и тие се соочуват со 
прашањето на наследство, откако ќе почине нивниот 

брачен другар. Дури и во оваа ситуација, нивните 
очекувања се минимизирани на ниво на „згрижување“ 

за минималните услови за сместување и храна, така што 
сите нејзини наследни права „доброволно“ му се 

дадени на мажот во куќата.

За да докажете дека поседувате недвижен имот (земја, 
куќа, стан и сл.), мора да поседувате имотен лист во кој 

е заведена Вашата недвижност. Сопственоста на 
недвижен имот во Република Северна Македонија се 

докажува во Агенцијата за катастар на недвижнини која 
има единствена надлежност за одржување и 

регистрација на правата на недвижен имот (како што е 
сопственоста) и издаваат соодветно заверување на 
истите во форма на потврди за сопственост на имот. 

Запишувањето на правата на недвижен имот го врши 
Агенцијата за катастар на недвижнини, преку Центарот 
за катастар на недвижнини - Скопје и 29 експозитури на 
катастар на недвижнини низ целата земја; тоа се прави 

по службена должност - процедура за систематска 
регистрација (бесплатно) и по барање (со наплата).

Во случаите на купување или продажба на имот, 
договорот го подготвува адвокат, а потоа се верификува 

на нотар. Адвокатот, или самиот купувач, потоа 
аплицира за регистрација во Агенцијата за катастар на 

недвижнини за нов имотен лист.
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1 https://www.katastar.gov.mk/wp-content/uploads/rodova_ednakvost/izvestai/Godisen_izvestaj_
za_ednakvite_moznosti_za_2019.pdf


