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Апстракт: Текстот го обработува наследувањето како нужна потреба 
на жената. Преку конкретни примери на моите соговорници, кои сакаа да 
останат анонимни, ќе се обидам да образложам која е причината и потребата 
на жената од наследство во определени моменти од нејзиниот живот, моменти 
кои ненадејно, непланирано се случуваат, но постојат и се секојдневие во едно 
општество. Токму тие моменти се нужните причини за потребата на жената од 
наследството како еден вид прибежиште, сигурност и сопственост врз својот 
живот. 
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Освен онаа сувопарна родова еднаквост кон која се насочуваме, 
особено преку рамноправното третирање на работните места, 
еднаквото вреднување на трудот, на достигнувањата како жени, на 
застапеноста на жената во сите сфери од општеството, па сѐ до 
постигнување на задолжителен процент, кој ќе ја гарантира 
застапеноста на жената во одредени гранки сметам дека треба 
подлабоко да се навлезе во одредени проблеми, кои сѐ уште ја 
дискриминираат жената и ја поставуваат на маргините од општеството. 
Сѐ додека таму постои нееднаквост, не можеме да кажеме дека со 
постигнувањето на процентот на застапеност на жената во јавниот 
живот во општеството (кое секако е за честитање), сме ја постигнале 
родовата рамноправност, бидејќи таа лежи во многу секојдневни 
проблеми со кои се соочува жената. Во текстов, ќе се задржам само на 
некои од проблемите со кои се соочува жената поради родовата 
нерамноправност при наследувањето, односно на една од причините за 
суштинската потреба на жената за наследство, а што можеби е и 
позначајна од едноставно постигнување на родова рамноправност. 
Најверојатно, едното оди со другото и дека доколку би се постигнала 
неприкосновена родова рамноправност, тогаш другото прашање, кое 
сега ќе го елаборирам, би било веќе одговорено. Но, дали сега во оваа 
состојба во која се наоѓа процесот на наследување и улогата на жената 
во него постои одговор на тоа прашање во полза на жената, останува да 
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видиме во текот на текстов, кој се базира врз истражувања на оваа 
тема, односно врз разговорите со стручни лица, кои многу години се 
занимаваат со оваа проблематика и врз искуства проследени низ 
примери, како и соодветна литература. 

Прашања на кои овој текст треба да даде одговори, а кои се 
директно поврзани со потребата од наследство се: Каде оди жената по 
разводот? Каде оди по семејно насилство? Што се случува со неа? 
Каква е нејзината егзистенција, нејзината иднина? 

Со ваква проблематика и со сите прашања, кои ја тангираат 
жената, а се однесуваат на политичко, на економско јакнење, па и на 
прашањата што се поврзани со семејното насилство кај нас, работат 
разни организации: Невладина организација ЕСЕ, Национална мрежа 
за борба против насилството на жените, Сојуз на организација на жени 
и др. Овие се мултиетнички здруженија на жени од различни делови на 
земјава како од руралната, така и од градската средина. Тие работат на: 
заштита, превенција, едукација на жените жртви на семејно насилство. 
Во рамките на овие здруженија постојат и SOS-линии на кои, жртвите 
на семејно насилство, можат да го пријават насилството и да им биде 
обезбедена помош или пак да бидат упатени за понатамошна заштита. 
Кои се причините што доведуваат до семејно насилство или пак 
причините што доведуваат до развод и без да постои семејно насилство 
не се тема на обработка. Сметам дека тоа е една опширна тема, која 
бара посебен ангажман и посебни истражувања. Овде е битно да 
видиме дека вакви случаи постојат и кај нас и дека со текот на времето 
стануваат сè почести, за да можеме понатаму да дојдеме до нужната 
потреба од наследство. 

Во минатото разводите биле ретка појава. Имало средини, 
особено руралните, каде што воопшто и немало разводи бидејќи тие 
како појава не биле прифатени од средината, но постепено, со текот на 
годините и промената во општеството, разводот станал прифатлива 
појава за поединците, но и за средината на живеење, а особено во 
градските средини: ,,Причината за развод на брак на нашата територија 
доживеа голема еволуција. Така во 1946 г. големата ингеренција на 
судот довела до разводот на брак да биде невозможен, но денес со 
намалена ингеренција на судот се појави целосна либерализација во 
врска со развод на брак (Бурлијовска).“ Со оглед на тоа што разводите, 
како општествена појава, стануваат секојдневие, од големо значење е и 
егзистенцијата на жената по разводот како единка или пак единка со 
деца. 

Најпрво ќе се обидам да објаснам каде оди жената откако ќе 
пријави семејно насилство, кое подоцна, во зависност од тоа како ќе се 
одвиваат работите, може да доведе и до развод на бракот. Кај нас 
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постојат отворени SOS-линии за помош. Освен преку нив, жената може 
да контактира и директно со операторите во организацијата. Во 
зависност од потребите, таа така била упатувана или пак директно ѝ 
било помогнато, без разлика дали се работи за помош од: полиција, 
брза помош, социјална помош или пак моментално згрижување: ,,Овие 
SOS-линии односно луѓето што работеа беа поврзани и со полицијата, 
со социјалната работа, со шелтери за згрижување, значи постоеше 
мрежа на соработка“ (Соговорник: Јовановска Д.). Доколку на жената 
ѝ било потребно итно сместување постои т.н. Интервентен центар, во 
кој сместувањето е од 24 до 48 часа и Шелтер-центрите, каде што 
жените можат да бидат сместени од 6 месеци до една година. Во овие 
центри жените можат да бидат згрижени заедно со своите деца. ,,Ако е 
потребно итно сместување постои Интервентен центар, ако не биде 
згрижена во Шелтерот, но тоа е кратко од дваесет и четири до 
четириесет и осум часа, колку да биде на безбедно“ (Соговорник: 
Јовановска Д.). Во Шелтер-центрите жените добиваат стручна помош 
од психијатри, од лекари, а посетуваат и едукативни курсеви, кои 
имаат за цел да им помогнат на жените во понатамошниот живот, во 
смисла на егзистенција и вработување. 

Но, што понатаму? Што се случува откако ќе заврши заштитата и 
сместувањето во овие центри? Жената понатаму е оставена сама на 
себе да се грижи за себе и за децата, доколку ги има, што е 
дополнително оптоварување од економски аспект, а што секако 
повлекува и други работи. Во минатото жените многу малку, односно 
речиси и да немале имот на свое име, особено тие што сѐ во 
поодминати години, бидејќи мажот бил тој што го поседувал имотот. 
Иако законските норми налагаат родова еднаквост при наследувањето, 
во практиката најчесто се следи традицијата, која подразбира машки 
наследник: ,,Мажот се појавува како сопственик на имотот што ќе го 
добие или што ќе го наследи од таткото и на имотот што самиот ќе го 
создаде или ќе го купи. Жената во бракот не може да се стекне со 
недвижен имот освен ако таков донела како мираз“ (Хаџи Василев 
2000: 177). 

Тоа е голем проблем и главна причина за немање егзистенција по 
разводот. Немањето имот во своја сопственост е една од причините 
поради која жената останувала во брак со семејно насилство, немањето 
имот, каде што ќе може да продолжи по разводот или пак имот, каде 
што ќе може да се засолни од семејното насилство: ,,Уште еден 
проблем е што жените немаат имот на свое име, па поради тоа 
наследните односи по традиција дека наследува само мажот, жените 
кога ќе дојдат во ситуација да се разведат, нема каде да одат“ 
(Самарџиев 2016). 
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Поради тоа, а бидејќи е тешко да се плаќа закупнина и да се 
опстанува секојдневно во тешки услови, па и со деца на кои животот 
исто така им станува неизвесен, најчесто жените жртви на семејно 
насилство го трпат насилството или повторно му се враќаат на 
насилникот. Во вакви случаи тие жени ретко кога се прифатени од 
своето родно семејство и можат да се вратат назад во куќата од која 
што излегле. Ретки се случаите, каде што особено при семејно 
насилство семејството излегува во пресрет, особено во минатото, 
според сфаќањата на постарите генерации, како што кажа една моја 
соговорничка: ,,Си знаела, си одела, каков бил, те тепа, те брка“ 
(Соговорник: Серафимовска Д.).  

Доколку резимираме и тргнеме уште од воспитувањето на 
децата, доколку се промени начинот на кој се вреднуваат децата 
според полот и се постигне родова еднаквост, женското нема да има 
чувство на помала вредност и полесно ќе се избори за она што ѝ 
припаѓа (како што е и правото на наследство), а со тоа, подоцна како 
жена побрзо ќе излезе од хаосот на семејно насилство или неподнослив 
брак. Со тоа што реално ќе ги има своите права во процесот на 
наследување, ќе има имот на свое име и полесно ќе ѝ биде да го 
напушти бракот, кој што не е продуктивен и нема да го трпи семејното 
насилство од сопругот, кое освен физичко, може да биде и психичко, 
сексуално и економско. 

Заедно со воспитувањето, пак, оди и начинот на функционирање 
во општеството, кое, со текот на годините, е променливо и од степен во 
кој селските казни и норми биле примарни, стигнуваме до степен во 
кој постојат закони и треба да се применуваат. Несфатливо е како 
човекот ги прифаќа законите, кои му одговараат, без разлика што ја 
менуваат традицијата, но не ги прифаќа законите, кои не се во негова 
полза и продолжува да ја следи традицијата. Тука се гледа природата 
на човекот, но и наметнувањето на волјата на силниот врз послабиот, 
во случајов мажот над жената, како некое ,,нормално“ однесување. 
Велам послабиот, мислејќи на начинот на кој била третирана жената во 
минатото според вреднувањето. Сите овие се фактори, кои заеднички 
се испреплетуваат и влијаат врз состојбата на жената, особено кога таа 
по развод треба самата да се бори за егзистенција. Причината поради 
која родното семејство, во најчест случај, не ги прифаќа овие жени 
назад е поради стереотипите од минатото, чувството на срам, 
озборувањето на околината, чувството на виновник, кој го гледаат во 
сопствената ќерка, но и поради неприфаќањето на разводот како 
појава. Некои луѓе и во денешно време се водат според тие начела, па 
така често и го отфрлаат своето чедо (кога му се најпотребни). 



 
 

Наде Костадиновска-Спасеновска – Наследувањето како форма...  
 

279 

 

Пример: 

Жена со две деца, жртва на семејно насилство од сопруг алкохоличар. 
По многу години трпење на таквиот начин на живот, успеала да каже: 
не. 
Главни причини поради кои со години не ја напуштила таквата средина 
и таквиот брак се: економскиот фактор, немање место за живеење, 
срамот од околината, неприфаќањето од родното семејство. 
Главна причина поради која ја напуштила таквата средина и таквиот 
брак, се децата. Се охрабрила дури кога тие станале жртви на семејното 
насилство. 
Семејната куќа, која е со голема квадратура, на два ката и можност за 
поделба, според традицијата на наследување му припаднала на 
нејзиниот брат. 
Жената немајќи каде да оди, прво се обратила кај своите родители.  
Родителите не ја прифатиле. Се сожалиле само на своите внуци и ги 
примиле во својата куќа додека да пораснат, а на својата ќерка ѝ 
дозволиле да ги посетува таму. 
Жената поради безизлезната состојба во која се наоѓала, го прифатила 
тоа. 
За себе побарала место во изнајмен стан и продолжила со борбата за 
егзистенција. 
На овој начин живеела речиси десет години. 

Во овој пример можеме да забележиме дека доколку би постоела 
таа родова рамноправност во практиката и не би имало 
дискриминација на жената при процесот на наследување, тогаш   
најверојатно нејзе би ѝ припаднал едниот кат од семејната куќа, а 
другиот на брат ѝ. Тогаш таа не би имала проблем со станбеното 
прашање, туку побрзо би го напуштила тој брак и би имала место во 
кое заедно со своите деца ќе ја градат иднината бидејќи, доколку 
реално ги гледаме работите, битката за егзистенција е полесна ако се 
има некоја појдовна точка од која може полесно да се избори, нешто на 
што може да се потпре. Доколку се има место на живеење и доколку 
тоа е сопствено, а не е изнајмено, тоа е полесно. Така, таа нема да биде 
доведена во состојба да биде одвоена од децата и да биде принудена 
сама да се снаоѓа за покрив над главата. Секако, во примеров, битен 
елемент се и нејзините родители, кои не ја прифатиле назад, туку ја 
осудиле како ,,грешна“, што пак соодветствува со начинот на 
третирање на женското, според традицијата. 

Примери, каде што жената по семејното насилство нема сигурно 
место каде ќе продолжи со својот живот, се многу. Понекогаш 
организациите успеваат да најдат привремено вработување или пак 
привремено изнајмено место, најчесто некоја соба со основни услови 
за живот, колку да може жената да се засолни на подолг период. Некои 
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од жените успеваат да се изборат со сите проблеми: психички, 
физички, финансиски, егзистенционални, но некои, немајќи излез, без 
финансии и покрив над главата, и по целата укажана помош од 
организациите, се враќаат кај сопрузите од кои трпат насилство. Како 
што кажува и мојата соговорничка, според нејзините работни искуства: 
,,Проблем е навистина економскиот фактор. Ако жената ниту работи, 
ниту има финансиска помош од нејзиното семејство од каде што 
потекнува и од друга страна, ако нема некој имот движен, недвижен, 
кој, на некој начин, ќе ѝ биде почетна отскочна даска за таа да 
продолжи понатаму во животот, а уште и ако има деца, треба да ги 
остави кај мажот, што и се случувало, или ако сака и понатаму да 
продолжи со нив, нема средства да ги згрижи, да ги школува... 
Генерално сè се сведува на тој економски фактор“ (Соговорник: 
Јовановска Д.). 

Друг пример, во кој исто така жената е жртва на семејно 
насилство од сопруг алкохоличар, е и следниов случај, кој е од понов 
период, за разлика од претходниот. Во него се гледа промената на 
размислувањата на родителите за своите ќерки, кои се жртви на ваков 
вид насилство. Па, така, во овој случај на жената ѝ е дадена поддршка 
и помош од нејзините родители и можност таа да се врати во родната 
куќа заедно со своите деца. Но привремено, додека не успее да се 
снајде за понатаму или пак случајот не се реши на некој поинаков 
начин бидејќи куќата на која таа има рамноправно право, ќе му 
припадне на нејзиниот брат, секако според обичајниот начин на 
наследување. Во случајов олеснителна околност на жената е што има 
обезбедено место на живеење на подолг период без притоа да плаќа 
надомест за тоа, но со тоа не е решен нејзиниот проблем бидејќи таа 
најпрво ќе треба психички да зајакне, да ја врати самодовербата, 
економски да зацврсне и да најде сопствен дом. Тука повторно е 
присутна родовата дискриминација. 

Во двата примери жената нема никакво наследство од 
родителите иако законски ѝ припаѓа бидејќи практиката е друга. Од кај 
сопрузите не им припаѓа ништо со разводот бидејќи тоа е наследство 
од нивните татковци. Со тоа и двете жени се оставени сами на себе во 
борбата за наоѓање на свој дом. Некои од жените при вакви случаи, по 
можеби долгогодишно неуспевање да изградат или да купат своја куќа 
или стан, често се решаваат за повторно влегување во брак со нов 
партнер со кого ќе имаат обезбедено покрив над главата, секако во 
негова сопственост или, како што кажав и претходно, се враќаат кај 
поранешниот брачен партнер. Интересен е и податокот што жените 
иако заеднички купуваат имот, стан или куќа, или пак зеднички градат 
со заеднички финансиски средства со сопругот, сепак оставаат имотот 
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да гласи на името на сопругот, односно тој да биде сопственикот: 
,,Жените не претпочитаат имотот да биде во нивна сопственост, за 
разлика од мажите за кои ова прашање е од голема важност“ 
(Димитриевска и Стојановска 2003: 27). 

Ова, со текот на годините и со младите генерации, кои се 
поборци за рамноправност, е изменето и сè повеќе жени во таков 
случај се запишуваат како заеднички сопственици на имотот, особено 
во градските средини. Во минатото тоа било уште една табу-тема, за 
која жената не смеела да зборува јавно иако можеби ѝ било од значење, 
но ете според традицијата и навиките имотноправната сфера била на 
мажот. Токму поради тоа жената повторно самата се остава без 
наследство, првобитно во име на братот, а подоцна, во вакви случаи, во 
име на сопругот. Како причини за второто можат да се наведат не само 
традицијата, туку и немањето свест кај жената дека некогаш може да 
дојде до напуштање на брачната зедница, како и нејзината подредена 
положба во однос на мажот во семејството, по ова прашање, како што 
кажа една моја случајна соговорничка, која сакаше да остане 
анонимна: ,,Уште фали да му речам и мене да ме пише во имотниот 
лист“. 

Како што спомнав, освен семејното насилство, има и други 
причини поради кои бракот може да заврши и да дојде до развод. Сето 
тоа е регулирано со законски одредби во Законот за семејство (Закон 
2014): ,,Бракот може да се разведе со заемна согласност на брачните 
другари“ (Закон 2014: 39). Бракот може да се разведе по барање на 
еден од брачните другари ако брачните односи се до таа мера 
нарушени што заедничкиот живот станал неподнослив“ (Закон 2014: 
40). Брачниот другар може да бара развод на бракот ако брачната 
заедница фактички престанала подолго од една година“ (Закон 2014: 
41). Каква и да е постапката или без разлика која и да е причината за 
развод на бракот, сепак имотот, како неопходен дел за понатамошно 
место на живеење откако ќе се напушти оваа зедница, игра голема 
улога. Бидејќи често луѓето на кои бракот им престанал од која било 
причина, поради немање услови за поединечно живеење, тие не можат 
да се разведат или пак немаат услови за тоа. 

Пример: 

Брачни другари и две деца, живеат во стан со мала квадратура. 
Станот е наследство на мажот од неговиот татко. 
Жената е вработена, но нема наследство од нејзина страна. Семејната 
куќа на нејзините родители, по смртта на нејзиниот татко, ја наследил 
нејзиниот брат. 
Таа сметала дека има стан во кој живее со сопругот, па според 
традицијата се откажала од семејната куќа во име на братот. 
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Кога бракот завршил, тие стигнуваат до степен од кој нема излез. 
Ако се разведат, таа нема каде да оди. 
Мажот не може да ја истера од станот поради децата, но и не сака да ѝ 
го отстапи станот. 

Во овој пример мажот ако сака, може да ѝ помогне, таа да 
обезбеди соодветно место за живеење или пак да ја остави сама да се 
снаоѓа. Како можна опција е да се разведат, но да живеат под ист 
покрив, во стан со мала квадратура. Претпоставувам таквата состојба 
не би била пријатна ниту за нив, ниту пак за децата. Децата во овој 
случај остануваат со таткото бидејќи тој има соодветно место за 
живеење. Доколку жената земала дел од наследството, кое, според 
Законот за наследување (Закон 1996), ѝ припаѓа, макар и да е мала 
квадратура, тогаш сега не би била во безизлезна ситуација. Тогаш би 
имала свое место каде да оди со децата или пак, во краен случај, децата 
би можеле да направат и избор кај кого ќе живеат. Повторно и при 
случаи на завршување на брак без семејно насилство, како главен 
проблем за решавање се јавува наследството. Во конкретниов пример 
тоа е заемен проблем бидејќи, доколку жената би имала свој имот, 
тогаш тоа би била олеснителна околност за двајцата.  

Значи, можеме да сумираме дека како главна причина за немање 
егзистенција и место за живеење по развод е тоа што куќите или 
становите се во сопственост на мажот, без разлика дали се добиени во 
наследство или се купени или се градени во брачна заедница. 
Разликата е во тоа што доколку имотот е наследство, тогаш без разлика 
колку жената придонесувала во него, таа нема законско право на тој 
имот. Доколку пак имотот е стекнат, купен, во брак, но на имотниот 
лист стои само сопругот, тогаш жената повторно нема законско право 
на него, освен ако не постои соодветен начин да го докаже тоа, или пак 
доколку сопругот изрази желба и се согласи таквиот имот да биде 
поделен на двајцата: ,,При развод таа има право да бара ако заеднички 
ја купиле куќата, ја граделе и да спроведе постапка да го докаже тоа, 
меѓутоа ако тој имот го добива од наследство од неговите родители, 
таа тогаш не може да бара. Може да бара ако реновирала во куќата, ако 
он не работел, а само она работела или одреден период, и може да го 
докаже тоа, тогаш може да бара паричен надоместок“ (Соговорник: 
Липкова-Божиновска С.). 

Доколку во практиката повеќе се почитува Законот за 
наследување, а не обичаите и традицијата при наследувањето, тогаш 
куќите или становите во кои живеат брачните другари би биле или на 
едниот или на другиот ако се работи за наследство, но секогаш ќе има 
уште еден дел, кој ќе може да послужи како решение при случаи како 
претходните. Исто така значаен сегмент е и тоа што жената мора да 
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биде повеќе свесна за својата иднина и за иднината на своите деца и 
при заеднички стекнат (купен) имот да биде заеднички сопственик на 
тој имот, рамноправно со својот сопруг. При ваквиот начин жената не 
искажува никакви негативни чувства кон својот сопруг, во смисла на: 
помала љубов, недоверба или пак супериорност, туку едноставно е 
внимателна за својата иднина, а бидејќи финансиски учествувала во тој 
имот логично е да биде и таа сопственик. Но, исто така, жената треба 
да биде свесна дека наследниот имот е право на сите наследници, а не 
само на машките наследници. Таа, како жена, го има правото на имот 
загарантирано со законските норми и како такво треба да се почитува, 
а не обичајната пракса со која се откажува од своето право во име на 
братот или на сопругот, бидејќи остварувајќи го своето право, таа не 
му наштетува никому. Во спротивно, на сево ова следи и друго 
прашање: Зошто само жената не е сопственик на заеднички стекнат 
имот, како што е само мажот? Зошто мажот да не биде тој што ќе 
отстапи? Можеби постојат и такви случаи, но верувам дека се реткост. 

Поради сето ова, поради сите овие причини, но и поради фактот 
дека на жената ѝ треба сигурна иднина, иднина во која кога и да е ќе 
може да се потпре на нешто, ако има потреба од тоа, без притоа да 
зависи од машкиот фактор, и да може побрзо да излезе од состојбата во 
која се наоѓа, да може да обезбеди подобра иднина за себе, но и за 
своите деца, навистина, како неминовна, нужна потреба се јавува 
наследството. 
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INHERITANCE AS A FORM OF A GENDER DISCRIMINATION 
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Summary 

This paper is about the inheritance as a crucial need for the woman. Beside 
the basic right which by legal norms is procured and in which is understood the 
gender equality, we have to pay attention about the practice in the process of 
inheritance. In most of the cases we can see that the legal norms are not respected, 
actually it is put an emphasis on the tradition that imposes on a male inheritor. 
Because of the gender inequality in the inheritance process, often in terms of the life 
of the woman she faces up with a situation to struggle for her existence. These 
states of the woman are most often after a divorce, family violence, etc. Because of 
the fact that she doesn’t have an inheritance, she also faces difficult economic 
problems, which cannot be surpassed by every woman. And because of the fact that 
she often stays in an unproductive marriage, a marriage that includes a family 
violence and despite of her effort to leave that kind of a marriage, she again comes 
back to the bully and this is the reason why she is cut out of the process of 
inheritance. 


