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Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

МПЦ, ИВЗ И КАТОЛИЧКАТА ЦРКВА ВО      МАКЕДОНИЈА МПЦ, ИВЗ И КАТОЛИЧКАТА ЦРКВА ВО  
"СЕ КРЕНАА НА НОЗЕ" ПРОТИВ СПОРН     ИОТ ЧЛЕН 8 ОД "СЕ КРЕНАА НА НОЗЕ" ПРОТИВ СПОРН  
НОВИОТ ЗАКОН ЗА ВЕРСКИ З    АЕДНИЦИНОВИОТ ЗАКОН ЗА ВЕРСКИ З   

Новиот Предлог-закон за верски 
заедници, кој го туркаат многу 
влијателни европски и аме ри-

кански институции и организации, а по 
сè изгледа дека  Владата на РМ ќе мора 
да го спроведе, наидува на отпор кај 
МПЦ, но и кај петте верски заедници во 
земјава, кои се спомнати во Уставот. Во 
тој контекст, Исламската верска заед-
ница, како и Католичката црква во Ма-
кедонија, се против понуденото ре ше-
ние од член 8, можност да се ре ги стри-
раат две верски заедници со иста ве-
роисповед. По тој повод, премиерот 
Никола Груевски присуствуваше на Си-
нодска седница на МПЦ, со цел да ур-
гира за да се прифати спорниот член. 
Меѓутоа, отпорот не е стопен, иако пре-
миерот изјави дека имало прогрес во 
разговорите. Но, тој не сакаше да ги от-
крие деталите поврзани со дис ку та бил-
ниот член 8, против кого се кренаа  на 
нозе петте највлијателни верски ор-
ганизации во Македонија. Со тоа, прв 
пат премиерот Никола Груевски се нао-
ѓа на испит, дали да се скара со МПЦ, со 
ИВЗ, со Католичката црква, или да ја 
послуша Европската унија, која "клоца 
по зад....." за да се прифати Законот, кој е 
спорен само во фамозниот член 8, и не 
соодветствува со реалноста и со вер-
ското живеење во нашава земја.

НАГЛАСЕНО 
ВНИМАНИЕ

Советот за меѓурелигиска соработка, 
во чиј состав се претставници од петте 

"Ако законот значи 
донесување легислатива, 
озаконување на едно 
уредно верско живеење и 
ако ние претставниците 
на петте најзначајни или 
најбројни цркви, верски 
заедници и религиозни 
групи во Македонија сме 
согласни со ваквиот закон, 
со содржината која таа го 
регулира најдобро, тогаш 
зошто треба да измениме 
нешто за да не биде добро 
регулирано. Она што е 
добро за некои не мора да 
биде добро и за нас", вели 
Ратомир Грозданоски, 
претставник на МПЦ во 
Советот за меѓурелигиска 
соработка.

"Прво, што треба да се 
знае е дека православните 
цркви се национални, а не 
државни цркви. Така било 
некогаш, но сега се 
национални цркви. И 
доколку има еден 
македонски народ, тогаш 
сосема е разбирливо тој 
единствен народ да има 
една своја црква, а кога би 
биле два или повеќе 
македонски народа би 
можело да има и повеќе 
македонски цркви", изјави 
монсињор Анте 
Циромитиќ, претставник 
на Католичката црква во 
Македонија.

цркви и верски заедници наведени во 
Уставот на РМ, има единствен став дека 
законот кој сега се нуди е прифатлив и 
ќе помогне во регулирањето на од но-
сите меѓу црквите и верските заедници 
од една страна, и државата од друга 
страна. Меѓутоа, Советот е против ста-
вот од член 8, кој овозможува реги стри-
рање верска заедница со иста веро ис-
повед.

"Новиот закон овозможува активно 
живеење на верата во сите сегменти и 
сфери во општеството во РМ, онака ка-
ко што му прилега на едно демократско 
плуралистичко општество. Тоа би зна-
чело дека со новиот закон се ово змо-
жува да се изучува вероучение во учи-
лиштата, се овозможува луѓето своите 
верски потреби да ги исполнуваат и во 
институциите во државата, во бол ни-
ците, во армијата итн. Тоа значи дека 
овој закон е по примерот на сите де-
мократски општества во кои на ист или 
на сличен начин се регулираат потре-
бите од религиозно изразување. Ме-
ѓутоа, многу нагласено се обрнува вни-
мание на еден член од законот, а тоа е 
осмиот член. Ако се застане само на 
неговата вредност, на еден став од овој 
член, тогаш Советот смета дека тоа е 
преголемо минимизирање на значе ње-
то на законот. Овој закон многу при-
донесува за подобрување на верскиот 
живот во Македонија, регулира многу 
прашања, и сега она што се бара, ви-
доизменување на тој член, од некои 
вли јанија од надвор или од внатре, про-
тежирани преку туѓи надворешни ба-
рања, само може да го наруши цр ков-
ното жи веење, а не да го регулира. Ако 

 "РАЗГОВАРАВМЕ ЗА РАЗЛИЧНИ ОПЦИИ, МИСЛАМ ДЕКА ИМА  "РАЗГОВАРАВМЕ ЗА РАЗЛИЧНИ ОПЦИИ, МИСЛАМ ДЕКА ИМА 
ОДРЕДЕН ПРОГРЕС ВО НАШИТЕ РАЗГОВОРИ. СЕ РАЗБИРА, ЌЕ ОДРЕДЕН ПРОГРЕС ВО НАШИТЕ РАЗГОВОРИ. СЕ РАЗБИРА, ЌЕ 
БИДАТ ПОТРЕБНИ И ДРУГИ РАЗГОВОРИ", ИЗЈАВИ ПРЕМИЕРОТ БИДАТ ПОТРЕБНИ И ДРУГИ РАЗГОВОРИ", ИЗЈАВИ ПРЕМИЕРОТ 
НИКОЛА ГРУЕВСКИ ПО СЕДНИЦАТА НА СИНОДОТ НА МПЦНИКОЛА ГРУЕВСКИ ПО СЕДНИЦАТА НА СИНОДОТ НА МПЦ
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МПЦ, ИВЗ И КАТОЛИЧКАТА ЦРКВА ВО      МАКЕДОНИЈА   МАКЕДОНИЈА 
"СЕ КРЕНАА НА НОЗЕ" ПРОТИВ СПОРН     ИОТ ЧЛЕН 8 ОД  ИОТ ЧЛЕН 8 ОД 
НОВИОТ ЗАКОН ЗА ВЕРСКИ З    АЕДНИЦИ АЕДНИЦИ  

законот значи донесување легислатива, оза ко-
нување на едно уредно верско живеење и ако 
ние, прет став ни ците на петте најзначајни или 
најбројни цркви, верски заедници и религиозни 
групи во Маке донија сме согласни со ваквиот 
закон, со со др жината која го регулира најдобро, 
тогаш зошто треба да измениме нешто за да не 
биде добро регулирано. Она што е добро за 
некои не мора да биде добро и за нас. Така е се-
каде. Дури и цвеќето кое расте во Холандија не 
расте со ист квалитет", истакна Ратомир Гроз да-
носки, претставник на МПЦ во Советот за меѓу-
религиска соработка.

Тој потенцира дека овој закон ни е потребен, 
"како што ние бараме, а не како што им треба на 
некои други, кои малку знаат за нас или некои 
кои не ја знаат нашата состојба на живеење, тра-
диција на култура и меѓурелигиски односи во 
Република Македонија".

Претставниците на верските заедници во РМ 
одговорија и на неколку провокативни прашања, 
кои беа поврзани со тенденцијата што ќе се пра-
ви ако Владата наложи да се донесе законот.

"Законот се носи за црквите и за верските за-
едници во РМ, а не за потребите на некој во Вла-
дата или за некој кој може да наложи да се на-
прави нешто што ќе ги наруши односите. Каква 
ќе е ползата од сè тоа ако некој ни ги наруши сите 
односи, и ако сакате односите меѓу верските за-
едници и државата. Ние треба да ги подо бру ваме 
соработката и односите, а не да ги вло шу ваме 
или да си наложуваме работи", истакна Гро зда-
носки. 

НАРУШУВАЊЕ НА ТРАДИЦИОНАЛНОТО 
ВЕРСКО ЖИВЕЕЊЕ

"Ако сите ние доаѓаме како претставници на нашите матични за ед-
ници, што значи дека по тоа прашање имаме изградено став во своите 
заедници, не знам зошто и од кои причини исклучително се цитира член 
8. Овој фамозен член, ако на ваков начин зборуваме, овозможува ре-
гистрирање нови верски заедници и религиозни групи во РМ. Но, са мо 
ако се појави религиозна група, во било која земја или самородно да се 
појави во РМ, со сосема поинакви учења од православното учење или од 
учењето на Исламската верска заедница, во тој случај таа ќе може, со-
гласно овој закон, да биде регистрирана во РМ. Ние зборуваме само за 
еден сегмент со кој се настојува да се наруши традиционалното орга-
низирање на посебните верски заедници, кои со векови се орга ни зи-
рани на овие простори врз основа на едно сопствено учење, врз основа 
на едно свето писмо, врз основа на едни обреди, врз основа на еден 
клер, на една хиерархија итн. Во овој случај постои интенција да се 
нарушува една црква, но ако некој избере да верува во нешто поинакво, 
тогаш тоа право не му е загрозено со овој закон", истакна Јакуб Се ли-
мовски, претставник на ИВЗ.

"Ми се чини дека во земјава, а ниту надвор од Македонија, нема до-
волно јасни познавања за состојбите во РМ. Прво, што треба да се знае е 
дека православните цркви се национални, а не државни цркви. Така 
било некогаш, но сега се национални цркви. И доколку има еден маке-
донски народ, тогаш сосема е разбирливо тој единствен народ да има 
една своја црква, кога би биле два или повеќе македонски народа би 
можело да има и повеќе македонски цркви. Сметам дека Европејците не 
го разбираат тоа, а уште помалку Американците, кои немаат историја и 
немаат историско искуство. Тука треба да се знае дека тоа историско ис-
куство и нашите специфики во Македонија не се доволно респектирани 
од страна на претставниците на Европа и на Америка. Тие немаат такво 
искуство, затоа мора нашите специфики да се земат предвид при усогла-
сувањето на законите, а не да се унифицираат работите и секоја земја да 
мора да ги донесува законите по ист терк. Сметам дека ние постојано ќе 
имаме вакви проблеми доколку Европа, а уште повеќе Америка не ги 
разбере нашите реалности", изјави монсињор Анте Циромитиќ, прет-
ставник на Католичката црква во Македонија.

СОВЕТОТ ЗА МЕЃУРЕЛИГИСКА СОВЕТОТ ЗА МЕЃУРЕЛИГИСКА 
СОРАБОТКА Е ПРОТИВ ЧЛЕН 8 СОРАБОТКА Е ПРОТИВ ЧЛЕН 8 
ОД ЗАКОНОТ. (ОД ЛЕВО) ЈАКУБ ОД ЗАКОНОТ. (ОД ЛЕВО) ЈАКУБ 
СЕЛИМОВСКИ - ИВЗ, РАТОМИР СЕЛИМОВСКИ - ИВЗ, РАТОМИР 
ГРОЗДАНОСКИ - МПЦ, АНТЕ ГРОЗДАНОСКИ - МПЦ, АНТЕ 
ЦИРОМИТИЌ - КАТОЛИЧКА ЦРКВА ЦИРОМИТИЌ - КАТОЛИЧКА ЦРКВА 
ВО РМ, ВИКТОР МИЗРАХИ - ЕЗВО РМ, ВИКТОР МИЗРАХИ - ЕЗ

П О С ТО И  С А МО  Е Д Е Н  М А К Е ДО Н С К      И  Н А Р ОД  КОЈ  И М А  С ВОЈА  М А К Е ДО Н С К А   И  Н А Р ОД  КОЈ  И М А  С В ОЈА  М А К Е ДО Н С К А  
П РА В О С Л А В Н А  Ц Р К В А


