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Рубриките ФОРУМ и ПИСМА ја отсли-
куваат нашата отво   ре ност кон јавноста. 
Овде автен тич   но обја ву ваме и текстови 
кои не се во со гласност со на шата уре-
дувачка политика.

П Р А В Е Н  ФАК У Л Т Е Т  И Л И  П Р А В Е Н  ФАК У Л Т Е Т  И Л И  
" П Р А В Н А  ФИКЦ И Ј А "" П Р А В Н А  ФИКЦ И Ј А "

Која е нашата мака, која нас нè мачи???
Па, нè мачат многу нешта, нè мачи слободата, нè мачи ѕвезде-

ното небо над нас, но не - тоа античките Грци ги мачело.
Па, нас нè мачи мислата да станеме едно, но не - тоа Ниче го 

мачело уште пред некој век.
"Мене не ми е мака што ги крадат моите идеи, туку ми е мака 

што тие немаат свои", рекол Никола Тесла, но што да речеме ние 
прости и проширени, изгубени во бескрајот. Ние не мораме ниш-
то да велиме, па нас и вака ни е убаво, баш како во циркус да сме. 
Но, сепак има уште шанси, има уште борци кои неуморно ќе 
продолжат да ја бараат правдата без разлика на сè...

Многумина се обидуваат, даваат разни мислења, разни тео-
рии зошто ние не функционираме и иако прашањево е ком-
плекс но, тие сепак допираат некои точки од ова.

Каде јас го гледам проблемот???
Уште од минатото па до денес општествата (државите) функ-

ционираат во еден систем од норми, правила и до ден денес ги 
усовршуваат тие правила, кои всушност ја прават рамката на се-
која држава.

За да постои силна економија, која нам ни е многу битна, по-
требни ни се, покрај добри економисти и добри правила, и 
прописи кои можат да ги напишат само добри правници.

За да постои добро судство, кое е гарант за сè во државата, 
нам ни се потребни добри правници, и за што 
уште не нам ни се потребни тие добри правници 
кои, за жал, ги немаме или ги имаме во микро-
скопски број. Па, некој сега ќе се праша што збо-
рува овој, па зарем не е општо познато дека се-
која година на Правниот факултет во Скопје се 
запишуваат повеќе од 1.000 студенти. И искрено 
нема да се излаже, секоја година на Правниот 
факултет во Скопје се запишуваат повеќе од 1.000 
студенти, но драги мои ако одите таму ќе најдете 
сè и сешто, освен добри правници.

Знам дека е чудно, но тоа е реалноста.
Конечно минатата година Правниот факултет 

реши да стави крај на сè ова и со едно ново лице 
да тргне напред. Се направија значајни реформи 
и се воведе познатиот т.н. "Болоњски систем" на 
студирање. Системот како систем, според мое 
ми  слење, е на завидно ниво и со малку идеја и 
сенс би можел перфектно да се разработи и ко-
нечно да се добие онаа посакувана маса добри 
правници.

Но, што се случи кај нас?
Тоа ќе ви го кажам од лично искуство, бидејќи 

еве веќе и втора година студирам по новиот сис-
тем и искрено ова е преку сите можни граници.

Прво, концептот по кој нашиве тука го раз-
работиле системот ќе добие оценка (-0).

Второ, кај нас настапи онаа наша позната пре-
пишувачка школа, па така нема смисла да се збо-
рува за квалитет ако 70 од 100 препишале.

Трето, најголема критика би дал на неусогла-
сеноста, нема никакви општи критериуми спо-
ред кои би се функционирало, па така секој ски-
та во времето и во просторот.

Четврто, мора барем навидум да се избрише 
таа огромна поделеност меѓу професорите и ако 
вие мои драги професори не се соберете заедно 
да се договорите како е најдобро за да биде, 
тогаш попусти ви се секои ваши поединечни ба-
рања за совр шени концепции за системот.

Кој тука најмногу добива???

Се знае кој може да добива, оние мои колеги кои многу добро 
ловат во матно, а нив ги има во огромен број.

Јас би прашал кој најмногу губи???
Губиме сите ние, губат најспособните, оние кои имаат сила, 

оние кои дошле да научат нешто, оние од кои утре може да се 
очекува да направат нешто добро.

Па, затоа во свое име и во име на сите колеги кои сонуваат за 
подобра иднина господине декан на Правниот факултет и вие 
професори протестирам директно!!!

При тоа, ве замолувам сите заедно конечно да направиме 
нешто добро за овој  наш факултет да добие на квалитет, бидејќи 
без квалитет сè е попусто. Се надевам дека сериозно и правилно 
ќе ме сфатите и уште утре ќе можеме да се ангажираме со работа 
и да ги подобриме нештата.

Напред за знаењето, напред за правдата, напред за вис ти ната!!!

Никола Димитровски,
 студент на Правен факултет - Скопје


