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Σύμφωνα με το άρθρο 443 του Συντάγματος, στο συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που 

πραγματοποιήθηκε στις 17 Νοεμβρίου 1991, έφερε 

ΑΠΟΦΑΣΗ  

Κηρύσσεται η Σύνταγμα διακηρύσσει το Σύνταγμα, το οποίο εγκρίθηκε από τη σύνοδο του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 17 Νοεμβρίου 1991. 

Μακεδονικό Κοινοβούλιο 

Αριθμός 08-4642 / 1 Προέδρου 

17 Νοέμβρη του 1991 η συναρμολόγηση των ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, C kopj 

Στόγιαν Άντοφ  

Λαμβάνοντας υπόψη την ιστορική, πνευματική και κρατικής υπόστασης κληρονομιά του μακεδονικού λαού και τον αγώνα 

τους εδώ και αιώνες για την εθνική και κοινωνική ελευθερία και τη δημιουργία των δικών τους κατάσταση, ειδικά το 

κράτος και νομικές παραδόσεις του Κρούσεβο Δημοκρατίας και τις ιστορικές αποφάσεις του Αντι συνταγματική και νομική 

συνέχεια του μακεδονικού κράτους ως κυρίαρχη δημοκρατία εντός Ομοσπονδιακής Γιουγκοσλαβίας και την ελεύθερη 

έκφραση της βούλησης των πολιτών της Δημοκρατίας της Μακεδονίας στο δημοψήφισμα της 8ης Σεπτεμβρίου 1991, 

καθώς και το ιστορικό γεγονός ότι η Μακεδονία αποτελείται Ana όπως το εθνικό κράτος του μακεδονικού λαού, στην 

οποία η πλήρης ισότητα ως πολίτες και μόνιμη συνύπαρξη με μακεδονικού λαού με τους Αλβανούς, Τούρκους, Βλάχους, 

των Ρομά και άλλων εθνικοτήτων που ζουν στη χώρα, με σκοπό:

- Δημοκρατία της Μακεδονίας ως κυρίαρχο και ανεξάρτητο και ως πολιτικού και δημοκρατικού κράτους? 

- για τη δημιουργία και την οικοδόμηση του κράτους δικαίου ως θεμελιώδη σύστημα διακυβέρνησης? 

- διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των ατομικών ελευθεριών και της εθνικής ισότητας? 

- για τη διασφάλιση της ειρήνης και της συνύπαρξης του μακεδονικού λαού με τις εθνικότητες που ζουν 

στη χώρα και 

- για να εξασφαλίσει την κοινωνική δικαιοσύνη, την οικονομική ευημερία και την πρόοδο της ατομικής και κοινωνικής ζωής. 

Το Κοινοβούλιο εγκρίνει  

ΣΥΝΤΑΓΜΑ  

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

I. ΓΕΝΙΚΑ Άρθρο 1 

Η Μακεδονία είναι ένα κυρίαρχο, ανεξάρτητο, δημοκρατικό και κοινωνικό κράτος. Μακεδονική 

κυριαρχία είναι αδιαίρετη, αναπαλλοτρίωτη και δεν μεταβιβάζεται. άρθρο 2

Μακεδονική κυριαρχία προέρχεται από τους πολίτες και ανήκει στους πολίτες. Οι πολίτες της Δημοκρατίας της 

Μακεδονίας ασκούν την εξουσία τους μέσω των δημοκρατικά εκλεγμένων αντιπροσώπων, μέσω 

δημοψηφίσματος και άλλες μορφές άμεσης έκφρασης.
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άρθρο 3 

Δημοκρατία της Μακεδονίας είναι αδιαίρετο και αναπαλλοτρίωτο. Τα υφιστάμενα σύνορα της Δημοκρατίας της Μακεδονίας 

είναι απαραβίαστα.

Συνόρων της Δημοκρατίας της Μακεδονίας μπορεί να αλλάξει μόνο σύμφωνα με το Σύνταγμα. 

άρθρο 4 

Οι πολίτες της πΓΔΜ έχουν την ιθαγένεια της Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Το Μακεδονικό πολίτης δεν 

μπορεί να στερηθεί την ιθαγένεια, ούτε να απελαθεί ή να εκδοθεί σε άλλο κράτος. Ιθαγένεια της 

Δημοκρατίας της Μακεδονίας ρυθμίζεται από το νόμο.

άρθρο 5 

Κράτος σύμβολα της Δημοκρατίας της Μακεδονίας οικόσημο, σημαία και ύμνο. Κάλυψη των όπλων, τη σημαία 

και τον ύμνο της Δημοκρατίας της Μακεδονίας ρυθμίζονται με νόμο που εγκρίθηκε με πλειοψηφία του συνόλου 

των βουλευτών.

άρθρο 6 

Η πρωτεύουσα της Μακεδονίας είναι τα Σκόπια. 

άρθρο 7 

Μακεδονικό επίσημη γλώσσα είναι η μακεδονική και κυριλλικό αλφάβητο της. 

Στην τοπική αυτοδιοίκηση, όπου η πλειοψηφία των κατοίκων που ανήκουν σε μειονότητες στην επίσημη 

χρήση, εκτός από τη μακεδονική γλώσσα και κυριλλικό αλφάβητο, τη γλώσσα και αλφάβητο με έναν τρόπο 

που ορίζει ο νόμος. Σε μονάδες της τοπικής αυτοδιοίκησης, όπου ένας σημαντικός αριθμός κατοίκων που 

ανήκουν σε μειονότητες στην επίσημη χρήση, εκτός από τη μακεδονική γλώσσα και το κυριλλικό αλφάβητο, 

τη γλώσσα και το αλφάβητο, υπό τους όρους και τον τρόπο που ορίζει ο νόμος.

άρθρο 8 

Οι θεμελιώδεις αξίες της συνταγματικής τάξης της Δημοκρατίας της Μακεδονίας είναι: 

- θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών του ανθρώπου και του πολίτη αναγνωρίζεται από το διεθνές δίκαιο και να ορίζει το 

Σύνταγμα? 

- ελεύθερη έκφραση της εθνικότητας? 

- του κράτους δικαίου? 

- κατανομή των κρατικών εξουσιών σε νομοθετική, εκτελεστική και δικαστική? 

- του πολιτικού πλουραλισμού και της ελεύθερης, άμεσης και δημοκρατικές εκλογές? 
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- νομική προστασία της ιδιοκτησίας? 

- ελεύθερης αγοράς και της επιχειρηματικότητας? 

- ανθρωπισμού, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της αλληλεγγύης? 

- τοπική αυτοδιοίκηση? 

- την οργάνωση και εξανθρωπισμό του χώρου και την προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος 

και της φύσης 

- σεβασμό των γενικά αποδεκτούς κανόνες του διεθνούς δικαίου. Η Δημοκρατία της Μακεδονίας είναι 

ελεύθερη από το Σύνταγμα και ο νόμος δεν απαγορεύεται.

ΙΙ. ΒΑΣΙΚΗ ελευθερίες και τα δικαιώματα ανθρώπου και του πολίτη

1. Τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα και ελευθερίες

άρθρο 9 

οι πολίτες της πΓΔΜ έχουν ίσα δικαιώματα και ελευθερίες, ανεξάρτητα από το φύλο, τη φυλή, το χρώμα, 

την εθνική και κοινωνική καταγωγή, τις πολιτικές ή θρησκευτικές πεποιθήσεις? πλούτο και την κοινωνική 

θέση. Οι πολίτες πριν από το Σύνταγμα και οι νόμοι είναι ίσες. άρθρο 10

Η ανθρώπινη ζωή είναι απαραβίαστη. Στη Δημοκρατία της Μακεδονίας δεν μπορεί να επιβάλει τη θανατική ποινή για 

οποιονδήποτε λόγο. άρθρο 11

Η σωματική και ηθική ακεραιότητα του ανθρώπου είναι απαραβίαστη. Οποιαδήποτε μορφή βασανιστηρίων, 

απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης και τιμωρίας. Η καταναγκαστική εργασία απαγορεύεται. άρθρο 12

Η ελευθερία του ανθρώπου είναι απαραβίαστη. 

Κανείς δεν μπορεί να περιορίζεται παρά μόνο με δικαστική απόφαση ή σε περιπτώσεις και τις διαδικασίες που καθορίζονται 

από το νόμο. 

Πρόσωπα που καλούνται, συλλαμβάνεται ή κρατείται πρέπει αμέσως να ενημερώνεται για τους λόγους της 

κλήτευσης, σύλληψη ή κράτηση και για τα δικαιώματα που έχουν καθιερωθεί με νόμο και δεν μπορεί να κάνει μια 

δήλωση. Ένα άτομο έχει δικαίωμα σε έναν πληρεξούσιο στην αστυνομία και τις δικαστικές διαδικασίες.

Ο συλληφθείς πρέπει αμέσως ή μέσα σε 24 ώρες μετά τη σύλληψη, να ασκηθεί ενώπιον δικαστηρίου, το 

οποίο θα αποφασίσει χωρίς καθυστέρηση για τη νομιμότητα της κράτησής τους. 

Η κράτηση μπορεί να διαρκέσει, με δικαστική απόφαση, τις μεγαλύτερες σε 90 ημέρες από την κράτηση. Ο κρατούμενος 

υπό τους όρους που προβλέπονται από το νόμο, να απελευθερωθεί με εγγύηση. άρθρο 13

Το πρόσωπο που κατηγορείται για αδίκημα πρέπει να θεωρείται αθώος έως ότου η ενοχή του αποδειχθεί με τελεσίδικη 

δικαστική απόφαση. Ένα πρόσωπο που παράνομα κρατούνται,
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κρατούνται ή έχουν καταδικαστεί δικαιούται αποζημίωση και άλλα δικαιώματα που καθορίζονται από το νόμο. 

άρθρο 14

Κανείς δεν μπορεί να τιμωρηθεί για μια πράξη που διαπράχθηκε πριν δεν είχε συσταθεί με νόμο ή άλλη ρύθμιση ως αδίκημα 

και για τις οποίες δεν τιμωρία είχε συνταγογραφηθεί. Κανένα πρόσωπο δεν μπορεί να δικαστεί για ένα έγκλημα που έχει 

δοκιμαστεί και για τα οποία μια τελική απόφαση του δικαστηρίου. άρθρο 15

Το δικαίωμα προσφυγής κατά των διαφόρων νομοθετικών πράξεων που εκδίδονται σε ένα πρωτοβάθμιο 

δικαστήριο, διοικητικό όργανο, οργανισμό ή άλλο θεσμικό όργανο τη διενέργεια δημόσιας εντολές. άρθρο 16

Η ελευθερία της πίστης, της συνείδησης, της σκέψης και της δημόσιας έκφρασης της σκέψης. 

Η ελευθερία του λόγου, τη δημόσια διεύθυνση, την ενημέρωση του κοινού και η δημιουργία θεσμών για την 

ενημέρωση του κοινού. 

Εξασφαλιστεί η ελεύθερη πρόσβαση στην πληροφόρηση, την ελευθερία λήψης ή μετάδοσης 

πληροφοριών. 

Το δικαίωμα να απαντήσει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Το δικαίωμα διόρθωσης στα μέσα μαζικής 

ενημέρωσης. Το δικαίωμα στην προστασία της πηγής των πληροφοριών στα μέσα ενημέρωσης. Η 

λογοκρισία απαγορεύεται. άρθρο 17

Η ελευθερία και το απόρρητο της αλληλογραφίας και όλες οι άλλες μορφές επικοινωνίας. Μόνο με βάση 

δικαστική απόφαση μπορεί να αποκλίνει από την αρχή του απαραβίαστου του απορρήτου της αλληλογραφίας, 

εάν είναι απαραίτητο για την ποινική δίωξη ή τα συμφέροντα της άμυνας της Δημοκρατίας. άρθρο 18

Η διασφάλιση της ασφάλειας και της εμπιστευτικότητας των προσωπικών δεδομένων. Οι πολίτες εγγυημένη προστασία από 

οποιαδήποτε παραβίαση της προσωπικής τους ακεραιότητας που απορρέουν από την καταχώριση των προσωπικών 

πληροφοριών μέσω της επεξεργασίας των δεδομένων. άρθρο 19

Η ελευθερία της θρησκείας. Είναι ελεύθερα και δημοσίως, μεμονωμένα ή από κοινού με άλλους, έκφραση της 

πίστης. Μακεδονική Ορθόδοξη Εκκλησία και άλλες θρησκευτικές κοινότητες και ομάδες είναι ξεχωριστά από το 

κράτος και ίσοι ενώπιον του νόμου. Μακεδονική Ορθόδοξη Εκκλησία και άλλες θρησκευτικές κοινότητες και 

ομάδες είναι ελεύθερες να δημιουργήσει θρησκευτικά σχολεία και την κοινωνική και κοινωφελή ιδρύματα, λόγω 

της εφαρμογής του νόμου.
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άρθρο 20 

Οι πολίτες που εγγυάται την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι για την άσκηση και την προστασία των πολιτικών, οικονομικών, 

κοινωνικών, πολιτιστικών και άλλων δικαιωμάτων και τις πεποιθήσεις τους. Οι πολίτες μπορούν να καθορίζουν ελεύθερα 

τις ενώσεις των πολιτών και των πολιτικών κομμάτων, να ενταχθούν ή να παραιτηθεί από αυτούς.  

Τα προγράμματα και οι δραστηριότητες των οργανώσεων των πολιτών και τα πολιτικά κόμματα δεν μπορούν να 

απευθύνονται στην βίαιη ανατροπή της συνταγματικής τάξης της Δημοκρατίας και την ενθάρρυνση ή προτροπή σε 

στρατιωτική επιθετικότητα ή εθνοτικής, φυλετικής ή θρησκευτικής μίσος ή μισαλλοδοξία. 

Στρατιωτική ή παραστρατιωτικές οργανώσεις οι οποίες δεν ανήκουν στις Ένοπλες Δυνάμεις της Δημοκρατίας της 

Μακεδονίας. άρθρο 21

Οι πολίτες έχουν το δικαίωμα να συνέρχονται ειρηνικά και να εκφράσουν δημόσια διαμαρτυρία, χωρίς προηγούμενη 

αναγγελία ή ειδικής άδειας. Η άσκηση του δικαιώματος αυτού μπορεί να περιοριστεί μόνο σε περίπτωση πολέμου και 

έκτακτης ανάγκης. άρθρο 22

Κάθε πολίτης 18 ετών το δικαίωμα του εκλέγειν. Το δικαίωμα ψήφου είναι ίση, καθολική και άμεση, και 

ασκείται σε ελεύθερες εκλογές με μυστική ψηφοφορία. Δικαίωμα ψήφου δεν πρόσωπα που έχουν στερηθεί 

της δικαιοπρακτικής ικανότητας τους. άρθρο 23

Κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα να συμμετέχει στην εκτέλεση των δημόσιων καθηκόντων. άρθρο 24

Κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα αναφοράς του κράτους και άλλες δημόσιες υπηρεσίες και να λάβει απάντηση. 

Ένας πολίτης δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη ή να υποστεί αρνητικές συνέπειες για τη στάση που 

εκφράζεται σε αναφορές, αν δεν διέπραξαν κανένα έγκλημα. άρθρο 25

Κάθε πολίτης είναι εγγυημένη τον σεβασμό και την προστασία της ιδιωτικής ζωής της προσωπικής και οικογενειακής 

ζωής, την αξιοπρέπεια και τη φήμη. άρθρο 26

Εγγύηση το απαραβίαστο της κατοικίας. Το δικαίωμα απαραβίαστου της κατοικίας μπορεί να περιοριστεί 

μόνο με δικαστική απόφαση στην ανίχνευση ή την πρόληψη αξιόποινων πράξεων ή για την προστασία της 

ανθρώπινης υγείας. άρθρο 27

Κάθε πολίτης της Δημοκρατίας της Μακεδονίας έχει το δικαίωμα να κυκλοφορεί ελεύθερα στο έδαφος της 

Δημοκρατίας και να επιλέγει ελεύθερα τον τόπο διαμονής τους. 
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Κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα να εγκαταλείψουν το έδαφος της Δημοκρατίας και να επιστρέψει στη χώρα. Η 

άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων μπορεί να περιορίζεται από το νόμο μόνο στις περιπτώσεις που είναι 

απαραίτητο για την προστασία της ασφάλειας του κράτους, της ποινικής διαδικασίας ή την προστασία της υγείας. 

άρθρο 28

Η άμυνα της Δημοκρατίας της Μακεδονίας είναι δικαίωμα και καθήκον του κάθε πολίτη. Η άσκηση του 

δικαιώματος αυτού και καθήκον των πολιτών ρυθμίζεται από το νόμο. άρθρο 29

Οι ξένοι στη Δημοκρατία της Μακεδονίας απολαμβάνουν τις ελευθερίες και τα δικαιώματα που κατοχυρώνονται από το 

Σύνταγμα, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται από το νόμο και τις διεθνείς συνθήκες. Η Δημοκρατία εγγυάται το 

δικαίωμα του ασύλου σε αλλοδαπούς και τους απάτριδες αποβληθεί λόγω των δημοκρατικών πολιτικών πεποιθήσεων και 

δραστηριοτήτων. Έκδοση αλλοδαπού μπορεί να γίνει μόνο στη βάση μιας κυρώσει διεθνείς συμφωνίες και από την αρχή 

της αμοιβαιότητας. Ένας αλλοδαπός δεν μπορεί να εκδοθεί για πολιτικό αδίκημα. Οι τρομοκρατικές ενέργειες δεν 

θεωρούνται πολιτικά εγκλήματα.

2. Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα

άρθρο 30 

Το δικαίωμα της ιδιοκτησίας και κληρονομικά δικαιώματα. Ιδιοκτησία δημιουργεί δικαιώματα και υποχρεώσεις 

και θα πρέπει να εξυπηρετεί την ευημερία του ατόμου και της κοινότητας. Κανείς δεν μπορεί να στερηθεί της 

ιδιοκτησίας ή των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτήν, εκτός από τις περιπτώσεις δημοσίου συμφέροντος 

που καθορίζεται από το νόμο. Στην περίπτωση της απαλλοτριώθηκαν ή περιορίζονται, το ακίνητο είναι 

εγγυημένη μόνο αποζημίωση δεν είναι χαμηλότερη από την αγοραία αξία του. άρθρο 31

Αλλοδαπών στη Δημοκρατία της Μακεδονίας μπορεί να αποκτήσει το δικαίωμα της ιδιοκτησίας υπό τους όρους που καθορίζονται από 

το νόμο. άρθρο 32

Ο καθένας έχει το δικαίωμα να εργάζεται και να επιλέγει ελεύθερα το επάγγελμά, την προστασία της εργασίας και υλική 

βοήθεια κατά τη διάρκεια της προσωρινής ανεργίας. Όλοι υπό ίσους όρους, είναι ανοικτή σε κάθε θέση εργασίας. Κάθε 

εργαζόμενος έχει το δικαίωμα να οικειοποιηθεί αμοιβής. Κάθε εργαζόμενος έχει δικαίωμα να καταβάλλεται ημερήσια, 

εβδομαδιαία και ετήσια άδεια. Οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να τα παρατήσουμε. Η άσκηση των δικαιωμάτων των 

εργαζομένων και τη θέση τους ρυθμίζονται από το νόμο και τις συλλογικές συμβάσεις. άρθρο 33

Ο καθένας είναι υποχρεωμένος να πληρώσει φόρους και άλλα δημόσια καθήκοντα και να λάβουν μέρος στην εκτέλεση των δημοσίων δαπανών 

κατά τρόπο που ορίζει ο νόμος. άρθρο 34
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Οι πολίτες έχουν το δικαίωμα στην κοινωνική ασφάλιση και την κοινωνική ασφάλιση, που καθορίζεται από το νόμο και 

συλλογική σύμβαση. άρθρο 35

Δημοκρατία προβλέπει για την κοινωνική προστασία και την κοινωνική ασφάλιση των πολιτών, σύμφωνα με την 

αρχή της κοινωνικής δικαιοσύνης. Η Δημοκρατία εγγυάται το δικαίωμα στην παροχή συνδρομής σε αναπήρους ή 

ανικανότητας προς εργασία. Η Δημοκρατία παρέχει ειδική προστασία των ατόμων με ειδικές ανάγκες και την ένταξή 

τους στην κοινωνική ζωή. άρθρο 36

Η Δημοκρατία εγγυάται συγκεκριμένα δικαιώματα κοινωνικής ασφάλισης στους βετεράνους του αντιφασιστικό 

αγώνα και όλων των μακεδονικής εθνικής πολέμων, αναπήρων πολέμου, σε όσους εκδιώχθηκαν και φυλακίστηκε 

για τις ιδέες του ξεχωριστή ταυτότητα του μακεδονικού έθνους και κρατική υπόσταση, καθώς και τα μέλη των 

οικογενειών τους, χωρίς τη βοήθεια της ύλης και κοινωνική ύπαρξη. Τα ειδικά δικαιώματα ρυθμίζονται από το νόμο. 

άρθρο 37

Για την άσκηση των οικονομικών και κοινωνικών τους δικαιωμάτων, οι πολίτες έχουν το δικαίωμα να ιδρύουν συνδικαλιστικές 

οργανώσεις. Τα συνδικάτα μπορούν να αποτελέσουν συνομοσπονδίες και να γίνουν μέλη των διεθνών συνδικαλιστικών 

οργανώσεων. Ο νόμος μπορεί να περιορίσει τις προϋποθέσεις για την άσκηση του δικαιώματος συνδικαλιστική οργάνωση των 

ενόπλων δυνάμεων, της αστυνομίας και των διοικητικών οργάνων. άρθρο 38

Το δικαίωμα της απεργίας. Ο νόμος μπορεί να περιορίσει τις προϋποθέσεις για την άσκηση του δικαιώματος της 

απεργίας στις ένοπλες δυνάμεις, την αστυνομία και διοικητικών οργάνων. άρθρο 39

Κάθε πολίτης έχει εξασφαλίσει το δικαίωμα στην υγειονομική περίθαλψη. Ο πολίτης έχει το δικαίωμα και το καθήκον 

να προστατεύουν και να προάγουν την υγεία τους και των άλλων. άρθρο 40

Η Δημοκρατία παρέχει ιδιαίτερη φροντίδα και προστασία της οικογένειας. Οι νομικές σχέσεις στο γάμο, την 

οικογένεια και συμβίωση ρυθμίζονται από το νόμο. Οι γονείς έχουν το δικαίωμα και την υποχρέωση να φροντίζουν 

και να ανατρέφουν τα παιδιά τους. Τα παιδιά είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τους ηλικιωμένους και 

αναπήρους γονείς. Η Δημοκρατία παρέχει ειδική προστασία για τα ορφανά και παιδιά χωρίς γονική φροντίδα. άρθρο 

41

Ανθρώπινο δικαίωμα να αποφασίζει ελεύθερα για την απόκτηση παιδιών. Δημοκρατίας, για την συντονισμένη οικονομική και 

κοινωνική ανάπτυξη, πραγματοποιεί μια ανθρώπινη πολιτική πληθυσμού.
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άρθρο 42 

Η Δημοκρατία προστατεύει ιδιαίτερα τις μητέρες, τα παιδιά και οι ανήλικοι. δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί Ένα 

άτομο κάτω των 15 ετών. Οι ανήλικοι και οι μητέρες έχουν δικαίωμα σε ειδική προστασία κατά την εργασία. Οι 

ανήλικοι δεν επιτρέπεται να απασχολούνται σε θέσεις εργασίας που είναι επιζήμια για την υγεία ή την ηθική 

τους. άρθρο 43

Ο καθένας έχει το δικαίωμα σε ένα υγιές περιβάλλον. Ο καθένας είναι υποχρεωμένος να προστατεύσει και να βελτιώσει το 

περιβάλλον και τη φύση.

Η Δημοκρατία παρέχει τις συνθήκες για την άσκηση του δικαιώματος σε ένα υγιές περιβάλλον. 

άρθρο 44

Καθένας έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Η εκπαίδευση είναι προσβάσιμη σε όλους, υπό ίσους όρους. Η 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση είναι υποχρεωτική και δωρεάν. άρθρο 45

Οι πολίτες έχουν το δικαίωμα, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται από το νόμο για τη δημιουργία ιδιωτικών σχολείων σε όλα 

τα επίπεδα της εκπαίδευσης, εκτός από τη στοιχειώδη εκπαίδευση. άρθρο 46

Το πανεπιστήμιο έχει χορηγηθεί αυτονομία. Οι προϋποθέσεις για την εγκατάσταση, τη λειτουργία και τον τερματισμό των 

δραστηριοτήτων του πανεπιστημίου ρυθμίζεται από το νόμο. άρθρο 47

Η ελευθερία της επιστημονικής, καλλιτεχνικής και άλλες μορφές δημιουργικής εργασίας. Εγγυώνται τα δικαιώματα 

που απορρέουν από την επιστημονική, καλλιτεχνική και άλλα έργα της διανοίας. Η Δημοκρατία διεγείρει, βοηθά και 

προστατεύει την ανάπτυξη της επιστήμης, της τέχνης και του πολιτισμού. Η Δημοκρατία τονώνει και βοηθάει την 

επιστημονική και τεχνολογική razvoj.Republikata ενθαρρύνει και βοηθά τεχνικής εκπαίδευσης και του αθλητισμού. 

άρθρο 48

Τα άτομα που ανήκουν σε μειονότητες έχουν το δικαίωμα να εκφράζουν ελεύθερα, να προωθήσουν και να αναπτύξουν 

την ταυτότητά τους και την εθνική osobenosti.Republikata εγγυάται την προστασία της εθνικής, πολιτιστικής, γλωσσικής 

και θρησκευτικής ταυτότητας των nacionalnostite.Pripadnicite οι μειονότητες έχουν το δικαίωμα να ιδρύουν πολιτιστικά και 

καλλιτεχνικά ιδρύματα, επιστημονικές και άλλες ενώσεις για την έκφραση, την προώθηση και την ανάπτυξη της 

identitet.Pripadnicite τους οι μειονότητες έχουν το δικαίωμα να διδασκαλίας στη γλώσσα τους στην πρωτοβάθμια και 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Αρχική n προσδιορίζεται από το νόμο. Στα σχολεία όπου η εκπαίδευση 

πραγματοποιείται στη γλώσσα των μελετών εθνικότητας και γλώσσας.
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άρθρο 49 

Η Δημοκρατία νοιάζεται για το καθεστώς και τα δικαιώματα του μακεδονικού λαού στις γειτονικές χώρες και 

των Μακεδόνων αποδήμων, βοηθά την πολιτιστική τους ανάπτυξη και προωθεί δεσμούς μαζί τους. 

Η Δημοκρατία νοιάζεται για τα πολιτιστικά, οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα των πολιτών της Δημοκρατίας στο 

εξωτερικό. 

3. Οι εγγυήσεις των θεμελιωδών ελευθεριών και δικαιωμάτων

άρθρο 50 

Κάθε πολίτης μπορεί να επικαλεστεί την προστασία των ελευθεριών και των δικαιωμάτων καθορίζεται από το Σύνταγμα ενώπιον των 

δικαστηρίων και ενώπιον του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Μακεδονίας, μέσα από μια διαδικασία που βασίζεται στις αρχές της 

προτεραιότητας και τον επείγοντα χαρακτήρα. 

Δικαστική προστασία της νομιμότητας των ατομικών πράξεων της κρατικής διοίκησης και άλλων οργανισμών 

που ασκούν δημόσια εξουσία. 

Ένας πολίτης έχει το δικαίωμα να ενημερώνεται για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες και να συμβάλει 

ενεργά, μεμονωμένα ή από κοινού με άλλους, για την προώθηση και την προστασία τους. άρθρο 51

Στους νόμους Δημοκρατία της Μακεδονίας πρέπει να είναι σύμφωνη με το Σύνταγμα και όλες τις άλλες διατάξεις του 

Συντάγματος και του νόμου. 

Ο καθένας έχει την υποχρέωση να τηρούν το Σύνταγμα και τους νόμους. άρθρο 52

Οι νόμοι και άλλες ρυθμίσεις που δημοσιεύτηκε πριν από την έναρξη ισχύος τους. Οι νόμοι και άλλες ρυθμίσεις που 

δημοσιεύθηκε στην «Εφημερίδα της Κυβερνήσεως» εντός επτά ημερών από την έκδοσή τους. Νόμοι τεθεί σε ισχύ 

ήδη από την όγδοη ημέρα από τη δημοσίευσή σε εξαιρετικές περιπτώσεις που καθορίζονται από το Κοινοβούλιο, 

από την ημερομηνία της δημοσίευσης.

Νόμοι και άλλες διατάξεις, δεν μπορεί να έχει αναδρομική ισχύ, εκτός από τις περιπτώσεις, όταν αυτό είναι πιο 

ευνοϊκό για τους πολίτες. άρθρο 53

Η μπάρα πρέπει να είναι αυτόνομη και ανεξάρτητη δημόσια υπηρεσία, που παρέχει νομική βοήθεια και τη διεξαγωγή 

δημόσιων εντολές σύμφωνα με το νόμο. άρθρο 54

Οι ελευθερίες και τα δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη μπορεί να περιορίζεται μόνο στις περιπτώσεις που ορίζονται από το 

Σύνταγμα. 

Οι ελευθερίες και τα δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη μπορεί να περιορίζεται κατά τη διάρκεια καταστάσεις πολέμου ή σε 

κατάσταση έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με τις διατάξεις του Συντάγματος. 

Ο περιορισμός των ελευθεριών και των δικαιωμάτων δεν μπορούν να διακρίνουν με βάση το φύλο, τη φυλή, το χρώμα, τη 

γλώσσα, τη θρησκεία, την εθνική ή κοινωνική καταγωγή, την περιουσία ή την κοινωνική θέση. 
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Ο περιορισμός των ελευθεριών και των δικαιωμάτων δεν μπορούν να ισχύουν για το δικαίωμα στη ζωή, απαγόρευση των 

βασανιστηρίων, απάνθρωπης και εξευτελιστικής μεταχείρισης και τιμωρίας, νομικό προσδιορισμό των αξιόποινες πράξεις και 

ποινές, καθώς και την ελευθερία της πίστης, της συνείδησης, της σκέψης, της δημόσιας έκφρασης της σκέψης και θρησκείας. 

4. Ιδρύματα για τις οικονομικές σχέσεις

άρθρο 55 

Η ελευθερία της αγοράς και της επιχειρηματικότητας. Δημοκρατία εξασφαλίζει ίση νομική θέση σε όλους τους 

συμμετέχοντες στην αγορά. Η Δημοκρατία λαμβάνει μέτρα κατά μονοπωλιακή συμπεριφορά στην αγορά. 

Ελεύθερη αγορά και η επιχειρηματικότητα μπορεί να περιορίζεται από το νόμο αποκλειστικά για την 

υπεράσπιση της Δημοκρατίας, της προστασίας της φύσης, το περιβάλλον ή την υγεία. άρθρο 56

Όλες οι φυσικοί πόροι της χώρας, η χλωρίδα και η πανίδα, οι ευκολίες που σε κοινή χρήση, καθώς και τα αντικείμενα και 

τα κτίρια ιδιαίτερης πολιτιστικής και ιστορικής αξίας που καθορίζεται από το νόμο είναι παροχές κοινού ενδιαφέροντος για 

τη Δημοκρατία και να απολαμβάνουν ιδιαίτερης προστασίας. 

Η Δημοκρατία εγγυάται την προστασία, προώθηση και αξιοποίηση της ιστορικής και καλλιτεχνικής κληρονομιάς του 

μακεδονικού λαού και τις εθνικότητες και τους θησαυρούς που αποτελούν ανεξάρτητα από το νομικό τους 

καθεστώς. 

Ο νόμος ρυθμίζει τον τρόπο και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορεί να παραχωρηθεί ειδικά θέματα γενικού ενδιαφέροντος 

για τη Δημοκρατία για χρήση. άρθρο 57

Η Δημοκρατία τονώνει την οικονομική πρόοδο και παρέχει μια πιο ισόρροπη χωρική και περιφερειακή 

ανάπτυξη και την ταχεία ανάπτυξη των οικονομικά υπανάπτυκτες περιοχές του άρθρου 58 

ίδρυμα ιδιοκτησίας και διαχείρισης της εργασίας και τη συμμετοχή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Συμμετοχή στη διοίκηση και 

τη λήψη αποφάσεων σε δημόσια ιδρύματα και υπηρεσίες ρυθμίζεται από το νόμο και τις αρχές του επαγγελματισμού και 

ικανοτήτων. άρθρο 59

Οι ξένοι επενδυτές εγγυάται το δικαίωμα στην ελευθερία του επενδυμένου κεφαλαίου και των 

κερδών. 

Τα δικαιώματα που έχουν αποκτηθεί βάσει του επενδυμένου κεφαλαίου δεν μπορεί να μειωθεί από το νόμο ή άλλη ρύθμιση. 

άρθρο 60

Εθνική Τράπεζα της έκδοσης τράπεζας της πΓΔΜ. 

Εθνική Τράπεζα είναι αυτόνομη και υπεύθυνη για τη σταθερότητα του νομίσματος, τη νομισματική πολιτική και η 

γενική ρευστότητα των πληρωμών στη χώρα και στο εξωτερικό. 
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Οργάνωση και λειτουργία της Εθνικής Τράπεζας ρυθμίζονται από το νόμο. 

ΙΙΙ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΡΧΗΣ

1. Συνέλευση της Δημοκρατίας της Μακεδονίας

άρθρο 61 

Κοινοβούλιο είναι ένα αντιπροσωπευτικό σώμα των πολιτών και η νομοθετική εξουσία της Δημοκρατίας. 

Οργάνωση και λειτουργία της Συνέλευσης ρυθμίζονται από το Σύνταγμα και τον εσωτερικό κανονισμό. άρθρο 

62

Η Συνέλευση αποτελείται από 120 με 140 βουλευτές. Οι βουλευτές που εκλέγονται σε γενικές γραμμές, άμεσες και ελεύθερες εκλογές με 

μυστική ψηφοφορία. Εκπρόσωπος εκπροσωπεί τους πολίτες και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αποφασίσει, σύμφωνα με την πειθώ 

τους.

Εκπρόσωπος δεν μπορεί να otpovikan.Nachinot και προϋποθέσεις εκλογής των αντιπροσώπων ρυθμίζονται 

με νόμο που εγκρίθηκε από την πλειοψηφία των βουλευτών. άρθρο 63

Οι βουλευτές εκλέγονται για τέσσερα χρόνια. Η θητεία των Αντιπροσώπων επαληθεύεται Συνέλευση. Εντολή 

αρχόμενη από την ιδρυτική συνεδρίαση της Συνέλευσης. Ο νεοεκλεγείς Συνέλευση πρέπει να είναι κάτοχοι 

συστατική συνεδρίαση το αργότερο 20 ημέρες μετά τις εκλογές. Εναρκτήρια συνεδρία συγκαλείται από τον 

Πρόεδρο του προηγούμενου χρόνου.

Εκτός αν μια ιδρυτική συνεδρίαση πριν από τη λήξη της προθεσμίας, οι νομοθέτες οι ίδιοι τη συναρμολόγηση 

και αποτελούν τη Συνέλευση του εικοστή πρώτη ημέρα της εκλογής. 

Οι εκλογές για τα μέλη του Κοινοβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις τελευταίες 90 ημέρες της θητείας της 

σημερινής συνέλευσης, ή εντός 60 ημερών από τη διάλυση του Κοινοβουλίου. 

Η θητεία των μελών της Συνέλευσης μπορεί να παραταθεί μόνο σε περίπτωση πολέμου ή έκτακτης 

ανάγκης. 

Ο νόμος καθιερώνει το ασυμβίβαστο μεταξύ του γραφείου του βουλευτή και άλλες δημόσιες 

λειτουργίες ή επαγγέλματα. Συνέλευση διαλύεται εάν πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών. 

άρθρο 64

Βουλευτές απολαμβάνουν ασυλίας. Εκπρόσωπος δεν μπορεί να φέρει ποινική ευθύνη ή να κρατούνται για 

γνωμοδότηση ή για την ψηφοφορία Sobranieto.Pratenikot δεν μπορούν να κρατούνται χωρίς την έγκριση της 

συνέλευσης, εκτός αν διαπιστωθεί ότι διέπραξαν ποινικό αδίκημα που συνεπάγεται ποινή φυλάκισης 

τουλάχιστον πέντε έτη.

Το Κοινοβούλιο μπορεί να αποφασίσει να εφαρμόσει ασυλία για έναν Εκπρόσωπο ο οποίος δεν έχει προβληθεί σε 

αυτό, εάν είναι απαραίτητο για την εκτέλεση του εκπροσώπου. Κατά τη διάρκεια της θητείας βουλευτές δεν 

υπόκεινται σε φόρο στις ένοπλες δυνάμεις. MP δικαιούται αμοιβής που καθορίζεται από το νόμο.
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άρθρο 65 

Εκπρόσωπος μπορούν να υποβάλουν ostavka.Pratenikot παραίτηση υποβάλλεται αυτοπροσώπως σε συνεδρίαση της 

Συνέλευσης. 

Το Κοινοβούλιο λήγει έχουν καταδικαστεί για αδίκημα που συνεπάγεται ποινή φυλάκισης τουλάχιστον πέντε 

ετών. Βουλευτής μπορεί να αφαιρεθεί όταν η εντολή είχε καταδικαστεί για τη διάπραξη αξιόποινης πράξης η 

οποία το καθιστά ακατάλληλο να λειτουργεί ως βουλευτής, καθώς και αδικαιολόγητη απουσία από τη 

Συνέλευση για περισσότερο από έξι μήνες. Ανάκληση της εντολής καθορίζονται από τη Συνέλευση με 

πλειοψηφία του συνόλου των βουλευτών. άρθρο 66

Η Συνέλευση βρίσκεται σε διαρκή σύνοδο. Η συνέλευση. Οι συνεδρίες Συνέλευση συγκαλείται από τον 

Πρόεδρο. Κοινοβούλιο ενέκρινε κανόνες με πλειοψηφία των βουλευτών.

άρθρο 67 

Συνέλευση μεταξύ του εκλεγμένου προέδρου και έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους, με την πλειοψηφία 

των βουλευτών. Πρόεδρος της Συνέλευσης αντιπροσωπεύει τη Συνέλευση, εξασφαλίζει την εφαρμογή του 

Κανονισμού και εκτελεί άλλα καθήκοντα που προβλέπονται από το Σύνταγμα και τον εσωτερικό κανονισμό. 

Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι ασυμβίβαστο με οποιοδήποτε άλλο δημόσιο αξίωμα, του επαγγέλματος ή 

πολιτικό κόμμα.

Το Κοινοβούλιο καλεί την εκλογή των Αντιπροσώπων και του Προέδρου της Δημοκρατίας. άρθρο 68

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: 

- υιοθετεί και τροποποιεί το Σύνταγμα? 

- υιοθετεί νόμους και δίνει αυθεντική ερμηνεία των νόμων? 

- καθορίζει δημόσια καθήκοντα? 

- εγκρίνει τον προϋπολογισμό και τελικό λογαριασμό του προϋπολογισμού? 

- υιοθετεί το χωροταξικό σχέδιο της Δημοκρατίας? 

- κυρώσει διεθνείς συμφωνίες? 

- αποφασίζει για τον πόλεμο και την ειρήνη? 

- κάνει μια απόφαση να αλλάξει τα σύνορα της Δημοκρατίας? 

- λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με τη σύνδεση και αποσύνδεση από μια ένωση ή κοινότητα με άλλα κράτη? 

- ανακοινώνει δημοψήφισμα? 

- αποφάσεις που αφορούν τα αποθεματικά της Δημοκρατίας? 

- συμβουλίων? 

- εκλεγμένη κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Μακεδονίας? 

- εκλέγει δικαστές στο Συνταγματικό Δικαστήριο της Δημοκρατίας της Μακεδονίας? 

- την εκλογή και την απόλυση των δικαστών? 

- επιλέγει, διορίζει και απολύει άλλους κατόχους του κοινού και των άλλων υπηρεσιών καθορίζεται από το 

Σύνταγμα και το νόμο? 

- ασκεί τον πολιτικό έλεγχο και εποπτεία επί της κυβέρνησης και άλλων δημόσιων 
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γραφείο που είναι αρμόδιο για τη 

συνέλευση? 

- δίνει αμνηστία 

- εκτελεί άλλα καθήκοντα καθορίζονται από το Σύνταγμα. 

Κατά την εκτέλεση των δραστηριοτήτων που υπάγονται στη δικαιοδοσία του εκδίδει αποφάσεις, δηλώσεις, 

ψηφίσματα, συστάσεις και συμπεράσματα. άρθρο 69

Συνέλευση μπορεί να λειτουργήσει αν η συνεδρία παρακολούθησαν από την πλειοψηφία του όλου αριθμού των 

βουλευτών. Κοινοβούλιο αποφασίζει με πλειοψηφία των βουλευτών, και τουλάχιστον το ένα τρίτο του συνολικού 

αριθμού των βουλευτών, το Σύνταγμα δεν προβλέπει την πλειοψηφία. άρθρο 70

συνόδων της Συνέλευσης είναι δημόσιες. Το Κοινοβούλιο μπορεί να αποφασίσει να εργαστεί σε ιδιωτικό κατά 

πλειοψηφία του συνόλου των βουλευτών. άρθρο 71

Το δικαίωμα να προτείνει την έγκριση ενός νόμου είναι κάθε μέλος του Κοινοβουλίου, η κυβέρνηση και 

τουλάχιστον 10.000 εκλογείς. 

Πρωτοβουλία να θεσπίσει νομοθεσία για την άδεια μπορεί να δοθεί με κάθε πολίτης, ομάδα πολιτών, 

ιδρυμάτων και ενώσεων. άρθρο 72

Η επερώτηση μπορεί να γίνει σχετικά με το έργο του κάθε δημοσίου υπαλλήλου, την κυβέρνηση και το καθένα από τα 

μέλη της ατομικά, καθώς και σε θέματα εργασίας των κρατικών φορέων. Επερωτήσεις μπορούν να υποβάλλονται 

τουλάχιστον πέντε βουλευτές. Κοινοβουλευτική ερώτηση για να ρωτήσω έναν αγγελιοφόρο. Η μέθοδος και η διαδικασία 

για την υποβολή και συζήτηση σε επερώτηση και ερώτηση Εκπροσώπου ρυθμίζονται από τον Κανονισμό. άρθρο 73

Συνέλευση αποφασίζει να προκηρύξει δημοψήφισμα για συγκεκριμένα θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της, με 

πλειοψηφία των βουλευτών. Η απόφαση του δημοψηφίσματος εγκρίνεται με την προϋπόθεση η πλειοψηφία των 

ψηφοφόρων που ψήφισαν, με την προϋπόθεση περισσότερο από το ήμισυ του συνολικού αριθμού των ψηφοφόρων. Η 

Συνέλευση υποχρεούται να συγκαλέσει δημοψήφισμα αν κάποιος προτείνει τουλάχιστον 150.000 ψηφοφόρων. Η απόφαση 

που ελήφθη στο δημοψήφισμα είναι δεσμευτική. άρθρο 74

Το Κοινοβούλιο εξέδωσε απόφαση για την αλλαγή των συνόρων της Δημοκρατίας με πλειοψηφία δύο τρίτων του 

όλου αριθμού των βουλευτών. Η απόφαση για αλλαγή των συνόρων της Δημοκρατίας έχει εγκριθεί με δημοψήφισμα, 

αν γι 'αυτό η πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των ψηφοφόρων.
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άρθρο 75 

Οι νόμοι που δηλώνονται από δημοσίευση. Η δημοσίευση με την οποία μια νόμου υπογράφεται από τον 

Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Πρόεδρο της Συνέλευσης. Ο Πρόεδρος μπορεί να αποφασίσει να μην 

υπογράψει το διάταγμα για την δημοσίευση του νόμου. Συνέλευση επανεξετάζει το νόμο και αν εγκριθεί 

από την πλειοψηφία του συνόλου των βουλευτών, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα υπογράψει το 

διάταγμα.

Ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να υπογράψει μια δημοσίευση αν το Σύνταγμα, νόμος που εγκρίθηκε με 

πλειοψηφία δύο τρίτων του όλου αριθμού των βουλευτών. άρθρο 76

Συγκροτεί μόνιμες και προσωρινές ομάδες εργασίας. Η Συνέλευση μπορεί να συστήσει επιτροπές έρευνας για 

κάθε τομέα ή οποιοδήποτε θέμα δημοσίου συμφέροντος. Πρόταση επιτροπή hoc μπορούν να υποβάλλονται από 

τουλάχιστον 20 βουλευτές. Συνέλευση θεσπίζει μόνιμη επιτροπή έρευνας για την προστασία των ελευθεριών και 

των δικαιωμάτων των πολιτών. Τα ευρήματα της έρευνας θα αποτελέσει τη βάση για την έναρξη μιας διαδικασίας 

για τη λογοδοσία των δημοσίων λειτουργών. άρθρο 77

Κοινοβούλιο εκλέγει τον Δημόσιο Εισαγγελέα. Διαμεσολαβητής προστατεύει τα συνταγματικά και νομικά 

δικαιώματα των πολιτών, όταν παραβιάζονται από όργανα της κρατικής διοίκησης και από άλλους φορείς 

και οργανισμούς με δημόσια εντολές. Ο Διαμεσολαβητής εκλέγεται για θητεία οκτώ ετών, είναι επιλέξιμα 

για επανεκλογή.

Οι προϋποθέσεις διορισμού και απόλυσης, τις αρμοδιότητες και τον τρόπο εργασίας του Διαμεσολαβητή 

διέπεται από το νόμο. άρθρο 78

Συνέλευση θεσπίζει Συμβουλίου για σχέσεις μεταξύ των εθνοτήτων. Το Συμβούλιο αποτελείται από τον 

Πρόεδρο της Συνέλευσης και δύο μέλη Μακεδόνες, Αλβανοί, Τούρκοι, Βλάχοι, Ρομά και δύο μέλη άλλων 

εθνοτήτων στη Μακεδονία. συμβουλίου ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Συνέλευση εκλέγει τα 

μέλη του Συμβουλίου.

Συμβούλιο κρίνει θέματα των σχέσεων μεταξύ των εθνοτήτων στη Δημοκρατία και κάνει εκτιμήσεις και προτάσεις για την 

επίλυσή τους. Η Συνέλευση είναι υποχρεωμένη να εξετάσει τις απόψεις και τις προτάσεις του Συμβουλίου και να λάβει 

απόφαση σχετικά με αυτές.

2. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Μακεδονίας

άρθρο 79 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκπροσωπεί τη Δημοκρατία. Ο Πρόεδρος είναι ο ανώτατος διοικητής των 

Ενόπλων Δυνάμεων της Μακεδονίας. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους με 

βάση και στο πλαίσιο του Συντάγματος και των νόμων.
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άρθρο 80 

Ο Πρόεδρος εκλέγεται γενικά και άμεσες εκλογές με μυστική ψηφοφορία για περίοδο πέντε ετών. Ο Πρόεδρος της 

Δημοκρατίας το ίδιο πρόσωπο μπορεί να εκλεγεί περισσότερο από δύο φορές. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα 

πρέπει να είναι πολίτης της Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μπορεί να εκλεγεί άτομο 

την ημέρα των εκλογών έχει φτάσει τουλάχιστον 40 ετών. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν μπορεί να εκλεγεί 

πρόσωπο με την ημέρα των εκλογών δεν ήταν κάτοικος της Δημοκρατίας της Μακεδονίας για τουλάχιστον δέκα 

χρόνια στα τελευταία 15 χρόνια. άρθρο 81

Υποψήφιος για την προεδρία της Δημοκρατίας μπορεί να προταθεί από τουλάχιστον 10.000 ψηφοφόρους ή τουλάχιστον 30 

βουλευτές. 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκλέγεται ο υποψήφιος που θα κερδίσει την πλειοψηφία των ψήφων των 

ψηφοφόρων. 

Αν στον πρώτο γύρο, κανένας υποψήφιος πρόεδρος κερδίζει την απαιτούμενη πλειοψηφία στο δεύτερο γύρο 

ψηφοφορίας για δύο υποψηφίους στον πρώτο γύρο έλαβε τις περισσότερες ψήφους. Ο δεύτερος γύρος της 

ψηφοφορίας θα διεξαχθεί μέσα σε 14 ημέρες μετά τον πρώτο γύρο της ψηφοφορίας. Προεδρικός υποψήφιος 

που θα κερδίσει την πλειοψηφία των ψήφων εκείνων που ψήφισαν, εφόσον περισσότεροι από τους μισούς 

ψηφοφόρους.

Αν στο δεύτερο γύρο της ψηφοφορίας δεν υποψήφιος κερδίζει την απαιτούμενη πλειοψηφία, επαναλάβετε 

την όλη διαδικασία. 

Εάν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας πρότεινε ένα μόνο υποψήφιο στον πρώτο γύρο της ψηφοφορίας αποτύχει 

να κερδίσει την απαιτούμενη πλειοψηφία, επαναλάβετε την όλη διαδικασία. 

Η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας στις τελευταίες 60 ημέρες της θητείας του προηγούμενου 

προέδρου. Σε περίπτωση καταγγελίας της εντολής του Προέδρου της οποίας είναι λόγος για την εκλογή 

του νέου προέδρου γίνεται εντός 40 ημερών από τη λήξη.

Πριν από την ανάληψη των καθηκόντων, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κάνει μια υπεύθυνη δήλωση ενώπιον της Συνέλευσης των 

δέσμευσή του να σεβαστεί το Σύνταγμα και τους νόμους. άρθρο 82

Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης, μόνιμη αδυναμία να εκτελέσει τη λειτουργία ή τον τερματισμό της εντολής 

δυνάμει του Συντάγματος, την εκλογή του νέου Προέδρου της Δημοκρατίας, το γραφείο του Προέδρου της 

Δημοκρατίας πραγματοποιεί Κοινοβούλιο. Οι προϋποθέσεις για τον τερματισμό του γραφείου του Προέδρου της 

Δημοκρατίας, το Συνταγματικό Δικαστήριο της Δημοκρατίας της Μακεδονίας επίσημα. Σε περίπτωση αδυναμίας να 

εκτελέσει τη λειτουργία, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αντικαθιστά τον πρόεδρο της Συνέλευσης.

Όταν το Κοινοβούλιο χρησιμεύει ως πρόεδρος της Δημοκρατίας, συμμετείχε στις εργασίες της Συνέλευσης, 

χωρίς δικαίωμα ψήφου. άρθρο 83

Καθήκον του Προέδρου της Δημοκρατίας είναι ασυμβίβαστο με οποιοδήποτε άλλο δημόσιο αξίωμα, του 

επαγγέλματος ή πολιτικό κόμμα. ο Πρόεδρος



he
re

ta
kis

.g
r

απολαμβάνει ασυλίας. Για την άρση της ασυλίας του Προέδρου αποφασίστηκε από το Συνταγματικό 

Δικαστήριο της Δημοκρατίας με πλειοψηφία όλων των δικαστών. άρθρο 84

Πρόεδρος της Δημοκρατίας: 

- καθορίζει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης? 

- διορίζει και απολύει από πρέσβεις διάταγμα και εκπροσώπων της Δημοκρατίας της Μακεδονίας στο 

εξωτερικό? 

- δέχεται τα διαπιστευτήρια και τις επιστολές ανάκλησης των ξένων διπλωματικών εκπροσώπων? 

- προτείνει δύο δικαστές του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Δημοκρατίας της Μακεδονίας? 

- Προτείνει δύο μέλη του Δικαστικού Συμβουλίου? 

- διορίζει τρία μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας της Δημοκρατίας της Μακεδονίας? 

- προτείνει τα μέλη του Συμβουλίου Διεθνών Σχέσεων? 

- διορίζει και απολύει άλλους κατόχους του κράτους και της δημόσιας γραφείου καθορίζεται από το Σύνταγμα και το νόμο? 

- χορηγεί διακοσμήσεις και τιμητικές διακρίσεις σύμφωνα με το νόμο? 

- χορηγεί αμνηστία σύμφωνα με το νόμο και 

- εκτελεί άλλα καθήκοντα καθορίζονται από το Σύνταγμα. άρθρο 85

Ο Πρόεδρος αντιμετωπίζει το Συνέλευση για ζητήματα αρμοδιότητάς του, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο. 

Το Κοινοβούλιο μπορεί να ζητήσει από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας γνώμη για ζητήματα αρμοδιότητάς 

του. άρθρο 86

Ο Πρόεδρος είναι ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Δημοκρατίας της Μακεδονίας. 

Του Συμβουλίου Ασφαλείας της Δημοκρατίας απαρτίζεται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρόεδρο της Βουλής, 

τον Πρωθυπουργό, τους Υπουργούς τίτλο τα όργανα της κρατικής διοίκησης στους τομείς της ασφάλειας, της άμυνας και 

των εξωτερικών υποθέσεων και τρία μέλη που διορίζονται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Συμβούλιο κρίνει θέματα 

που σχετίζονται με την ασφάλεια και την άμυνα της Δημοκρατίας και κάνει προτάσεις προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

και την Κυβέρνηση. άρθρο 87

Ο Πρόεδρος έχει την ευθύνη για την παραβίαση του Συντάγματος και των νόμων στην άσκηση των δικαιωμάτων και 

των καθηκόντων τους. 

Η διαδικασία για τον προσδιορισμό της ευθύνης του Προέδρου της Δημοκρατίας ξεκίνησε από τη 

Συνέλευση με πλειοψηφία του συνόλου των βουλευτών. Η ευθύνη του Προέδρου Το Συνταγματικό 

Δικαστήριο αποφασίζει με πλειοψηφία του συνόλου των δικαστών.

Αν το Συνταγματικό Δικαστήριο καθορίζει την ευθύνη του Προέδρου της Δημοκρατίας παύει δυνάμει του 

Συντάγματος. 

3. Η κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Μακεδονίας
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άρθρο 88 

Κυβέρνηση είναι ο κάτοχος της εκτελεστικής εξουσίας. Τα δικαιώματά τους και τις υποχρεώσεις Κυβέρνηση 

με βάση και στο πλαίσιο του Συντάγματος και των νόμων. άρθρο 89

Η κυβέρνηση αποτελείται από έναν πρόεδρο και τους υπουργούς. Ο Πρόεδρος και οι Υπουργοί δεν μπορούν να είναι 

μέλη του Κοινοβουλίου. Ο Πρόεδρος και οι υπουργοί απολαμβάνουν ασυλίας. Αποφασίζει σχετικά με την ασυλία 

κυβέρνηση τους. Ο Πρόεδρος και οι υπουργοί δεν υπόκεινται σε φόρο στις ένοπλες δυνάμεις. Το γραφείο του 

Πρωθυπουργού είναι ασυμβίβαστο με οποιοδήποτε άλλο δημόσιο αξίωμα ή επάγγελμα. Η οργάνωση και το έργο της 

κυβέρνησης θα πρέπει να ρυθμίζεται από το νόμο. άρθρο 90

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, εντός δέκα ημερών από τη σύσταση της εντολής Συνέλευσης για τη σύσταση 

από την κυβέρνηση να αναθέσει τον υποψήφιο του κόμματος ή κόμματα που έχουν την πλειοψηφία στο 

Κοινοβούλιο. Να ορίσουν εντός 20 ημερών να δώσει την εντολή, το Κοινοβούλιο υποστηρίζει ένα 

πρόγραμμα και προτείνει τη σύνθεση της κυβέρνησης.

Με την πρόταση του πρωθυπουργού με βάση το πρόγραμμα, που εκλέγονται από τη Συνέλευση με 

πλειοψηφία των βουλευτών. άρθρο 91

κυβέρνηση: 

- καθορίζει την πολιτική της εφαρμογής των νόμων και άλλες διατάξεις της Συνέλευσης και είναι 

υπεύθυνη για την εκτέλεσή τους? 

- προτείνει νόμους, τον προϋπολογισμό και άλλους κανονισμούς που εγκρίθηκε από τη συνέλευση? 

- προτείνει χωροταξικό σχέδιο της Δημοκρατίας? 

- προτείνει αποφάσεων σχετικά με τα αποθέματα της χώρας και να εξασφαλίσει την εκτέλεσή τους? 

- θέμα διατάγματα και άλλες διατάξεις για την επιβολή των νόμων? 

- καθορίζει τις αρχές για την εσωτερική οργάνωση και το έργο των υπουργείων και άλλων διοικητικών φορέων, τη 

διοίκηση και την εποπτεία των εργασιών τους? 

- γνωμοδοτεί σχετικά με σχέδια νόμων και άλλες διατάξεις στη συνέλευση που υποβάλλονται από άλλους 

εξουσιοδοτημένους φορείς? 

- αποφασίζει σχετικά με την αναγνώριση των κρατών και των κυβερνήσεων? 

- καθορίζει τις διπλωματικές και προξενικές σχέσεις με άλλες χώρες? 

- αποφάσεις σχετικά με το άνοιγμα των διπλωματικών και προξενικών αποστολών στο εξωτερικό? 

- προτείνει το διορισμό των πρεσβευτών και των απεσταλμένων της Δημοκρατίας της Μακεδονίας στο εξωτερικό και διορίζει 

επικεφαλείς των προξενικών γραφείων? 

- προσφέρει εισαγγελέας? 

- διορίζει και απολύει τους κατόχους των δημόσιων και άλλα γραφεία που καθορίζεται από το Σύνταγμα και τους νόμους? και 

- εκτελεί άλλα καθήκοντα που προβλέπονται από το Σύνταγμα και το νόμο. άρθρο 92
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Κυβέρνηση και καθένα από τα μέλη του είναι υπόλογοι στη συνέλευση. Η Συνέλευση μπορεί να ψηφίσει 

καμία εμπιστοσύνη. Μια ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση μπορεί να αυξηθεί κατά τουλάχιστον 20 

βουλευτές. Η ψήφος εμπιστοσύνης γίνεται μετά από τρεις ημέρες από την ψήφο εμπιστοσύνης. Μια άλλη 

ψήφος εμπιστοσύνης δεν μπορεί να ρυθμιστεί νωρίτερα από 90 ημέρες μετά την τελευταία ψηφοφορία, 

εκτός αν η ψήφος εμπιστοσύνης που πλειοψηφίας των βουλευτών.

Μια πρόταση μομφής γίνει δεκτή με την πλειοψηφία των βουλευτών. Αν ψήφο εμπιστοσύνης της 

κυβέρνησης, η κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη να παραιτηθεί. άρθρο 93

Κυβέρνηση έχει το δικαίωμα να θέσει το ζήτημα της εμπιστοσύνης ενώπιον του Κοινοβουλίου. Κυβέρνηση έχει το δικαίωμα να παραιτηθεί.

Παραίτηση του Πρωθυπουργού, ο θάνατός του ή μόνιμη αδυναμία να ασκεί τα καθήκοντά συνεπάγεται την 

παραίτηση της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση τελειώνει όταν διαλυθεί η Συνέλευση. Κυβέρνηση έχει ψήφο 

εμπιστοσύνης που παραιτήθηκε ή η θητεία του έχει παύσει λόγω της διάλυσης του Κοινοβουλίου, 

παραμένει σε υπηρεσία μέχρι την εκλογή της νέας κυβέρνησης. άρθρο 94

Μέλος της κυβέρνησης, μπορεί να υποβάλει ο υπουργός ostavka.Pretsedatelot μπορεί να προτείνει την απόλυση ενός 

μέλους της κυβέρνησης. Πρόταση για την απόλυση ενός μέλους της κυβέρνησης Συνέλευση αποφασίζει κατά την 

προσεχή σύνοδό του.

Αν ο πρωθυπουργός απορρίπτει περισσότερο από το ένα τρίτο της αρχικής σύνθεσης της κυβέρνησης, η 

Συνέλευση αποφασίζει πώς να εκλέξουν νέα κυβέρνηση. άρθρο 95

Κρατική διοίκηση αποτελείται από υπουργείων και άλλων διοικητικών φορέων και οργανισμών που 

καθορίζεται από το νόμο. Κάθε πολιτική οργάνωση και δραστηριότητα στην κρατική διοίκηση. Η οργάνωση 

και το έργο της κρατικής διοίκησης ρυθμίζονται από ένα νόμο που εγκρίθηκε με πλειοψηφία του συνόλου των 

βουλευτών. άρθρο 96

Τα όργανα της κρατικής διοίκησης να εκτελέσει τα καθήκοντά της αυτόνομα με βάση και στο πλαίσιο του 

Συντάγματος και για το έργο τους προς την κυβέρνηση. άρθρο 97

Τα όργανα της κρατικής διοίκησης στον τομέα της άμυνας και της αστυνομίας με επικεφαλής τον πολίτες οι οποίοι πριν από 

την εκλογή τους στα γραφεία αυτά ήταν πολίτες για τουλάχιστον τρία χρόνια. 

4. Δικαστικό
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άρθρο 98 

Η δικαστική εξουσία ασκείται από τα δικαστήρια. Τα δικαστήρια είναι ανεξάρτητα. Τα δικαστήρια κρίνουν με βάση το 

Σύνταγμα και τους νόμους και τις διεθνείς συμβάσεις επικυρώνονται σύμφωνα με το Σύνταγμα. Η οργάνωση της δικαστικής 

εξουσίας. Απαγορεύονται τα δικαστήρια έκτακτης ανάγκης.

Το τύπους, δικαιοδοσία, την εγκατάσταση, κατάργηση, οργάνωση και σύνθεση των δικαστηρίων και η 

διαδικασία που ακολουθούν ρυθμίζονται με νόμο που εγκρίθηκε με πλειοψηφία δύο τρίτων του όλου 

αριθμού των βουλευτών. άρθρο 99

Ένας δικαστής που εκλέγεται χωρίς περιορισμό της θητείας του. Ο δικαστής δεν μπορεί να μεταβιβαστεί 

παρά τη θέλησή του. Ο δικαστής απέρριψε:

- εφόσον το ζητήσει? 

- μόνιμη απώλεια της ικανότητας άσκησης του δικαστικού λειτουργήματος, το Ρεπουμπλικανικό Δικαστικό 

Συμβούλιο? 

- αν πληρούν τις προϋποθέσεις για συνταξιοδότηση? 

- αν καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι μήνες? 

- λόγω του σοβαρού πειθαρχικού παραπτώματος που ορίζονται από το νόμο, το οποίο το καθιστά ακατάλληλο για την εκτέλεση των 

δικαστικών λειτουργιών, την οποία το Ρεπουμπλικανικό Δικαστικού Συμβουλίου και 

- για αντιεπαγγελματική και ανήθικη απόδοση του δικαστικού λειτουργήματος σε μια διαδικασία που καθορίζεται από το 

νόμο, το Ρεπουμπλικανικό Δικαστικό Συμβούλιο. άρθρο 100

Οι δικαστές απολαμβάνουν ασυλίας. Η ασυλία των δικαστών αποφασίζει η Συνέλευση. Η δικαστική λειτουργία είναι 

ασυμβίβαστο με οποιοδήποτε άλλο δημόσιο αξίωμα, του επαγγέλματος ή συμμετοχή σε πολιτικό κόμμα. Κάθε πολιτική 

οργάνωση και δραστηριότητα στο δικαστικό σώμα. άρθρο 101

Ανώτατο Δικαστήριο της Δημοκρατίας της Μακεδονίας είναι το ανώτερο δικαστήριο στη Δημοκρατία, παρέχοντας ομοιομορφία 

στην εφαρμογή των νόμων από τα δικαστήρια. άρθρο 102

ακροάσεις Δικαστήριο και καταδίκη είναι δημόσια. Το κοινό μπορεί να αποκλειστεί στις περιπτώσεις που 

ορίζει ο νόμος. άρθρο 103

Το δικαστήριο προσπαθεί περιπτώσεις συμβούλιο. Ο νόμος ορίζει ότι ένα άτομο δικαστή. Συμμετοχή στις 

περιπτώσεις που οι ένορκοι δίκη καθορίζεται από το νόμο. Οι ένορκοι δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τις 

απόψεις και τις αποφάσεις των δικαστικών αποφάσεων τους. άρθρο 104

Δημοκρατικός Δικαστικό Συμβούλιο αποτελείται από επτά μέλη. Συνέλευση εκλέγει τα μέλη του 

Συμβουλίου. Τα μέλη του Συμβουλίου εκλέγονται από εξέχοντες
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Δικηγόροι για έξι χρόνια, είναι επιλέξιμα για επανεκλογή. Τα μέλη του Δικαστικού Συμβουλίου Ρεπουμπλικανικό 

χορηγηθεί ασυλία. Αποφασίζει σχετικά με την ασυλία του Κοινοβουλίου τους. Γραφείο ενός μέλους του Δικαστικού 

Συμβουλίου είναι ασυμβίβαστη με άλλα δημόσια αξιώματα, επαγγέλματα ή συμμετοχή σε πολιτικά κόμματα. άρθρο 

105

Δημοκρατικός Δικαστικό Συμβούλιο 

- η Συνέλευση η εκλογή και η απαλλαγή των δικαστών και καθορίζει προτάσεις για την απαλλαγή ενός δικαστή 

σε περιπτώσεις που προβλέπονται από το Σύνταγμα? 

- αποφασίζει για πειθαρχική ευθύνη των δικαστών? 

- αξιολογεί την επάρκεια και την ηθική των δικαστών κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και 

- προτείνει δύο δικαστές του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Δημοκρατίας της Μακεδονίας. 

5. εισαγγελέα

άρθρο 106 

Εισαγγελία είναι ένα ανεξάρτητο κράτος το σώμα που διώκει τους δράστες των εγκλημάτων και άλλων με 

εγκληματικές πράξεις και ασκεί άλλα καθήκοντα που ορίζει ο νόμος. Εισαγγελία εκτελεί τις λειτουργίες του 

με βάση και το πλαίσιο του Συντάγματος και του νόμου. Ο Εισαγγελέας διορίζεται από τη Συνέλευση για 

χρονικό διάστημα έξι ετών. άρθρο 107

Γενικός Εισαγγελέας απολαμβάνει ασυλίας. Για την ασυλία του Συνέλευση αποφασίζει. Εισαγγελέας 

είναι ασυμβίβαστο με οποιοδήποτε άλλο δημόσιο αξίωμα, του επαγγέλματος ή συμμετοχή σε 

πολιτικό κόμμα.

IV. Συνταγματικό Δικαστήριο της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Άρθρο 108

Το Συνταγματικό Δικαστήριο της Δημοκρατίας της Μακεδονίας είναι ένα όργανο της Δημοκρατίας προστασία της συνταγματικότητας και της 

νομιμότητας. άρθρο 109

Το Συνταγματικό Δικαστήριο αποτελείται από εννέα δικαστές. 

Η Συνέλευση εκλέγει τους δικαστές του Συνταγματικού Δικαστηρίου με πλειοψηφία των βουλευτών. Η θητεία των 

δικαστών εννέα χρόνια χωρίς δικαίωμα επανεκλογής. Το Συνταγματικό Δικαστήριο εκλέγει πρόεδρο από τις 

τάξεις της για περίοδο τριών ετών, χωρίς δικαίωμα επανεκλογής.

Οι δικαστές του Συνταγματικού Δικαστηρίου εκλέγονται μεταξύ εξέχοντες δικηγόροι. άρθρο 110

Το Συνταγματικό Δικαστήριο της Δημοκρατίας της Μακεδονίας: 

- σχετικά με τη συμμόρφωση των νόμων προς το Σύνταγμα? 

- σχετικά με τη συμμόρφωση των άλλων κανονισμών και των συλλογικών συμβάσεων με το Σύνταγμα και τους νόμους? 

- προστατεύει τις ελευθερίες και τα δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη σχετικά με την ελευθερία 
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της πίστης, της συνείδησης, της σκέψης και της δημόσιας έκφρασης της σκέψης, της πολιτικής σύνδεσης και της 

δράσης και την απαγόρευση των διακρίσεων λόγω φύλου, φυλής, θρησκείας ή εθνικής, κοινωνικής ή πολιτικών 

πεποιθήσεων? 

- αποφασίζει για τις συγκρούσεις αρμοδιότητας μεταξύ των κατόχων της νομοθετικής, εκτελεστικής και δικαστικής εξουσίας? 

- αποφασίζει για τις συγκρούσεις αρμοδιότητας μεταξύ Δημοκρατίας φορείς και μονάδες της τοπικής 

αυτοδιοίκησης? 

- να αποφασίσει σχετικά με την ευθύνη του Προέδρου της Δημοκρατίας? 

- αποφασίζει σχετικά με τη συνταγματικότητα των προγραμμάτων και τα καταστατικά των πολιτικών κομμάτων και των 

οργανώσεων των πολιτών 

- αποφασίζει για άλλα θέματα που καθορίζονται από το Σύνταγμα. άρθρο 111

Το γραφείο του δικαστή του Συνταγματικού Δικαστηρίου είναι ασυμβίβαστο με οποιοδήποτε άλλο δημόσιο αξίωμα, του 

επαγγέλματος ή συμμετοχή σε πολιτικό κόμμα. 

Οι δικαστές του Συνταγματικού Δικαστηρίου που χορηγείται ασυλία. Για την ασυλία τους, αποφασίστηκε από το Συνταγματικό Δικαστήριο.

Οι δικαστές του Συνταγματικού Δικαστηρίου δεν υπόκεινται σε φόρο στις ένοπλες δυνάμεις. Ο δικαστής του Συνταγματικού 

Δικαστηρίου παύει όταν ο κατεστημένος φορέας παραιτείται. Ο δικαστής του Συνταγματικού Δικαστηρίου πρέπει να απορριφθεί από 

το γραφείο σε περίπτωση καταδίκης για ποινικό αδίκημα με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι μηνών ή όταν χάνονται οριστικά την 

ικανότητα να εκτελεί τη λειτουργία του, όπως καθορίζεται από το Συνταγματικό Δικαστήριο. άρθρο 112

Το Συνταγματικό Δικαστήριο καταργεί ή να ακυρώσουν ένα νόμο, εφόσον κρίνει ότι δεν είναι σύμφωνη με το Σύνταγμα. 

Το Συνταγματικό Δικαστήριο καταργεί ή να ακυρώσει οποιαδήποτε άλλη ρύθμιση ή ψήφιση, συλλογική σύμβαση, 

καταστατικό ή πρόγραμμα ενός πολιτικού κόμματος ή ένωση, εάν κρίνει ότι δεν είναι σε αντίθεση με το Σύνταγμα ή το νόμο. 

Οι αποφάσεις του Συνταγματικού Δικαστηρίου είναι τελεσίδικη και εκτελεστή. άρθρο 

113

Ο τρόπος λειτουργίας και η διαδικασία του Συνταγματικού Δικαστηρίου ρυθμίζονται με πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

V. ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ το άρθρο 

114 

Οι πολίτες που εγγυάται το δικαίωμα στην τοπική αυτοδιοίκηση. Οι μονάδες της 

τοπικής αυτοδιοίκησης των δήμων.

Δήμοι μπορούν να καθοριστούν οι μορφές τοπικής αυτοδιοίκησης. 

Οι Δήμοι που χρηματοδοτούνται από τις δικές τους πηγές εισοδήματος που καθορίζεται από το νόμο και από τα ταμεία της από τη 

Δημοκρατία. 

Η τοπική αυτοδιοίκηση ρυθμίζεται με νόμο που εγκρίθηκε με πλειοψηφία του συνόλου των βουλευτών. 

άρθρο 115

Στην τοπική αυτοδιοίκηση, οι πολίτες άμεσα και μέσω των εκπροσώπων συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων 

για θέματα τοπικού ενδιαφέροντος κυρίως στους τομείς της 
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πολεοδομία, κοινόχρηστη δραστηριότητες, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, την κοινωνική και τη φροντίδα των παιδιών, 

προσχολική εκπαίδευση, πρωτοβάθμια εκπαίδευση, βασική υγειονομική περίθαλψη και σε άλλους τομείς που ορίζει ο νόμος. 

Ο δήμος είναι αδέσμευτη κατά την άσκηση των εξουσιών που καθορίζονται από το Σύνταγμα και το νόμο, ελέγχου της 

νομιμότητας των εργασιών της πραγματοποιείται Δημοκρατία. Δημοκρατία, ο νόμος μπορεί να αναθέτει την απόδοση 

ορισμένων δραστηριοτήτων του Δήμου. άρθρο 116

Η εδαφική διαίρεση της χώρας και των περιοχών του δήμου που ορίζεται από το νόμο. άρθρο 117

Η πόλη είναι μια ξεχωριστή μονάδα της τοπικής αυτοδιοίκησης οργανισμός θα πρέπει να ρυθμίζεται από το νόμο. 

Στην πόλη των Σκοπίων, οι πολίτες άμεσα και μέσω των εκπροσώπων συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων για θέματα που έχουν 

σημασία για την πόλη των Σκοπίων ιδιαίτερα στους τομείς της πολεοδομίας, κοινόχρηστη δραστηριότητες, τον πολιτισμό, τον 

αθλητισμό, την κοινωνική και τη φροντίδα των παιδιών, προσχολική εκπαίδευση, πρωτοβάθμια εκπαίδευση, βασική υγειονομική 

περίθαλψη και άλλα περιοχές που ορίζονται από το νόμο. 

Σκόπια χρηματοδοτείται από δικές της πηγές εισοδήματος που καθορίζεται από το νόμο και από τα ταμεία της από τη 

Δημοκρατία. 

Η πόλη είναι αδέσμευτη κατά την άσκηση των εξουσιών που καθορίζονται από το Σύνταγμα και το νόμο, ελέγχου 

της νομιμότητας των εργασιών της πραγματοποιείται Δημοκρατία. Δημοκρατία από το νόμο να αναθέσει την 

άσκηση ορισμένων δραστηριοτήτων της πόλης.

VI. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ άρθρο 118

Διεθνείς συμφωνίες κυρώθηκε σύμφωνα με το Σύνταγμα αποτελούν μέρος της εσωτερικής έννομης 

τάξης και δεν μπορεί να αλλάξει από το νόμο. άρθρο 119

Διεθνείς συμφωνίες για λογαριασμό της Δημοκρατίας της Μακεδονίας από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της 

Μακεδονίας. 

Οι διεθνείς συμφωνίες μπορούν να συνάπτονται από την κυβέρνηση, όταν προβλέπεται από το νόμο. άρθρο 

120

Μια πρόταση για την ένωση σε μια ένωση ή κοινότητα με άλλα κράτη ή αποσύνδεση από μια ένωση ή κοινότητα με άλλα 

κράτη μπορούν να υποβάλλονται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, την κυβέρνηση ή τουλάχιστον 40 βουλευτές. 

Η απόφαση για την ή αποσύνδεση από μια ένωση ή κοινότητα με άλλα κράτη γίνει δεκτή από την Ολομέλεια με 

πλειοψηφία δύο τρίτων του όλου αριθμού των βουλευτών. Η απόφαση για την ή αποσύνδεση από μια ένωση ή 

κοινότητα με άλλα κράτη υιοθετείται αν ένα δημοψήφισμα από την πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των 

ψηφοφόρων. άρθρο 121
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Απόφαση για την ένταξη ή την παραίτηση από την ιδιότητα μέλους σε διεθνείς οργανισμούς που ενέκρινε η 

Συνέλευση με πλειοψηφία του συνόλου των βουλευτών που προτείνονται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, την 

κυβέρνηση ή τουλάχιστον 40 βουλευτές. 

VII. ΑΜΥΝΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ Άρθρο 122

Ένοπλες Δυνάμεις της Δημοκρατίας της Μακεδονίας προστατεύσει την εδαφική ακεραιότητα και την ανεξαρτησία της Κυπριακής 

Δημοκρατίας. 

Η υπεράσπιση της Δημοκρατίας ρυθμίζεται με νόμο που εγκρίθηκε με πλειοψηφία του συνόλου 

των βουλευτών. άρθρο 123

Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να αναγνωρίσει το επάγγελμα της Δημοκρατίας της Μακεδονίας ή μέρος αυτού. άρθρο 124

Εμπόλεμη κατάσταση υπάρχει όταν άμεσο κίνδυνο στρατιωτική επίθεση κατά της Δημοκρατίας ή όταν η 

Δημοκρατία δέχεται επίθεση ή έχει κηρυχθεί πόλεμος. Ο στρατιωτικός νόμος που δηλώνονται από τον 

Συνέλευση με πλειοψηφία του συνόλου των βουλευτών που προτείνονται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, 

την κυβέρνηση ή τουλάχιστον 30 βουλευτές.

Αν η Συνέλευση δεν μπορεί να ανταποκριθεί, η απόφαση για την κήρυξη στρατιωτικού νόμου γίνεται από τον 

Πρόεδρο της Δημοκρατίας ο οποίος υποβάλλει στη Συνέλευση για την επιβεβαίωση από τη στιγμή που είναι σε θέση 

να ανταποκριθεί. άρθρο 125

Επείγουσα υπάρχει όταν μεγάλες φυσικές καταστροφές ή επιδημίες. Μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη 

Δημοκρατία της Μακεδονίας ή από την πλευρά καθορίζεται από τη Συνέλευση μετά από πρόταση του 

προέδρου, της κυβέρνησης ή τουλάχιστον 30 βουλευτές.

Η απόφαση για να αποδείξει την ύπαρξη της ανάγκης εγκρίνονται με πλειοψηφία του συνόλου των βουλευτών 

και ισχύει μέχρι 30 ημέρες. Αν η Συνέλευση δεν μπορεί να ανταποκριθεί, η απόφαση σχετικά με την ύπαρξη 

κατάστασης έκτακτης ανάγκης του Προέδρου της Δημοκρατίας ο οποίος υποβάλλει στη Συνέλευση για την 

επιβεβαίωση από τη στιγμή που είναι σε θέση να ανταποκριθεί. άρθρο 126

Κατά τη διάρκεια μια κατάσταση πολέμου ή έκτακτης ανάγκης, η κυβέρνηση σύμφωνα με το Σύνταγμα και το νόμο, τα θέματα 

διατάγματα με τη δύναμη. 

Εξουσιοδοτεί την κυβέρνηση να εκδώσει διατάγματα με την ισχύ του νόμου διαρκεί μέχρι το τέλος του πολέμου ή 

έκτακτης ανάγκης, αποφασίστηκε από το Κοινοβούλιο. άρθρο 127

Κατά τη διάρκεια του πολέμου, αν η Συνέλευση δεν μπορεί να ανταποκριθεί, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μπορεί να διορίζει και 

να απολύει την κυβέρνηση και να διορίζει ή να απορρίψει τους υπαλλήλους των οποίων εκλογές εμπίπτει στην αρμοδιότητα του 

Κοινοβουλίου. 
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άρθρο 128 

Η εντολή του Προέδρου της Δημοκρατίας, την Κυβέρνηση, Συνταγματικό δικαστές Δικαστήριο και τα μέλη του 

Κράτους Δικαστικού Συμβουλίου παρατείνεται κατά τη διάρκεια του πολέμου ή έκτακτης ανάγκης. 

VIII. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ 

Άρθρο 129

Σύνταγμα να τροποποιηθεί με συνταγματικές τροποποιήσεις. άρθρο 130

Μια πρόταση για την τροποποίηση του Συντάγματος μπορεί να γίνει από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, 

την Κυβέρνηση, τουλάχιστον 30 βουλευτές ή 150.000 πολίτες. άρθρο 131

Η απόφαση για την τροποποίηση του Συντάγματος από τη Συνέλευση με πλειοψηφία δύο τρίτων του όλου 

αριθμού των βουλευτών. 

Το σχέδιο τροποποίησης του Συντάγματος θεσπίζει το Συνέλευση με πλειοψηφία των Αντιπροσώπων και στη 

συνέχεια υποβάλλονται σε δημόσια συζήτηση. 

Απόφαση για την τροποποίηση του Συντάγματος από τη Συνέλευση με πλειοψηφία δύο τρίτων του όλου αριθμού των 

βουλευτών. 

Η τροποποίηση του Συντάγματος δηλώνει το Κοινοβούλιο. 

IX. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 132

Κατά το χρόνο που προβλέπεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 80 του Συντάγματος θα πρέπει να θεωρείται και ο χρόνος παραμονής σε 

άλλες δημοκρατίες της Σοσιαλιστικής Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας. άρθρο 133

Για την εφαρμογή του Συντάγματος θα φέρει συνταγματικό δίκαιο. Συνταγματικό δίκαιο που εγκρίθηκε με πλειοψηφία δύο 

τρίτων του όλου αριθμού των βουλευτών. Συνταγματικό δίκαιο που δηλώνονται από τον Συνέλευση και τίθεται σε ισχύ 

ταυτόχρονα με τη δήλωση του Συντάγματος. άρθρο 134

Αυτό το Σύνταγμα αρχίζει να ισχύει την ημέρα της ανακήρυξης του Κοινοβουλίου.  

Σύμφωνα με το άρθρο 131, παράγραφος 4 του Συντάγματος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατά τη 

συνεδρία του στις 6 Ιανουαρίου του 1992, έφερε 

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ δήλωση των τροπολογιών Ι και ΙΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Κρίθηκε τις τροπολογίες Ι και ΙΙ του Συντάγματος, που εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο της Δημοκρατίας της Μακεδονίας 

κατά τη σύνοδο που πραγματοποιήθηκε στις 6 Ιανουαρίου του 1992. 
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ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Νο 

08-44 / 1 ΠΡΟΕΔΡΟΥ 

6 του Ιανουαρίου 1992 Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, C kopj Στόγιαν 

Άντοφ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ι και ΙΙ 

το Σύνταγμα 

Οι τροποποιήσεις αυτές αποτελούν μέρος του Συντάγματος και τίθεται σε ισχύ την ημέρα της 

prolasuvanje τους. τροποποίηση I

1. Η Δημοκρατία της Μακεδονίας δεν έχει εδαφικές διεκδικήσεις έναντι των γειτονικών χωρών. 

2. Τα όρια της Δημοκρατίας της Μακεδονίας μπορεί να αλλάξει μόνο σύμφωνα με το Σύνταγμα και 

την αρχή της εθελοντικής και σύμφωνα με τα γενικώς αποδεκτά διεθνή πρότυπα. 

3. Το σημείο 1 της παρούσας τροποποιήσεως συμπληρώνει το άρθρο 3 και το σημείο 2 αντικαθιστά την 

παράγραφο 3 του άρθρου 3 του Συντάγματος. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ II

1. Δημοκρατία δεν θα παρέμβει στα κυριαρχικά δικαιώματα άλλων κρατών ή στις εσωτερικές τους 

υποθέσεις. 

2. Η παρούσα τροπολογία προστίθεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 49 του Συντάγματος. 

Σύμφωνα με το άρθρο 131, παράγραφος 4 του Συντάγματος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατά τη 

σύνοδό του που πραγματοποιήθηκε την 1η Ιουλίου 1998, να 

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για την τροποποίηση ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΙΙΙ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Δηλώνοντας Τροποποίηση III του Συντάγματος, που εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο της Δημοκρατίας της 

Μακεδονίας κατά τη σύνοδο που πραγματοποιήθηκε την 1η Ιουλίου, 1998. 

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Νο 

07-2717 / 1 Προέδρου 

1 Ιούλ 1998 ΤΟ Συνέλευση της Δημοκρατίας ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, C kopj Τίτο Petkovski 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ III 

το Σύνταγμα 

Η τροπολογία αυτή αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Συντάγματος και αρχίζει να ισχύει από την ημέρα της 

ανακήρυξης της. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ III
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1. Η κράτηση μέχρι το κατηγορητήριο, με δικαστική απόφαση, μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από 180 

ημέρες κράτησης. 

Μετά το κατηγορητήριο, η κράτηση επεκτείνεται ή καθορίζεται από το αρμόδιο δικαστήριο στις περιπτώσεις 

και διαδικασία που καθορίζεται από το νόμο. 

2. Η παρούσα τροπολογία αντικαθιστά την παράγραφο 5 του άρθρου 12 του Συντάγματος. 

Σύμφωνα με το άρθρο 131, παράγραφος 4 του Συντάγματος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατά τη σύνοδό 

του που πραγματοποιήθηκε στις 16 Νοεμβρίου 2001, έφερε 

Μια απόφαση ΓΙΑ δήλωση των τροποποιήσεων IV, V, VI, VII, VIII, IX, 

Χ, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII και XVIII στο Σύνταγμα 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Κρίθηκε τροποποιήσεις IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII και XVIII του Συντάγματος 

που εγκρίθηκε Συνέλευση, η σύνοδος που πραγματοποιήθηκε στις 16 Νοεμβρίου 2001. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Νο 07-3795 / 1 Προέδρου

16 του Νοέμβρη, 2001 Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, C kopj Στόγιαν 

Άντοφ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ IV, V, VI, VII, VIII, IX, Χ, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII και XVIII του Συντάγματος 

Οι τροποποιήσεις αυτές αποτελούν μέρος του Συντάγματος και τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία της 

κύρωσής τους. Α Μ Α Ν D Α Ν Ν IV

1. Οι πολίτες της Δημοκρατίας της Μακεδονίας, του μακεδονικού λαού, καθώς και πολίτες που ζουν εντός 

των συνόρων της που αποτελούν μέρος του αλβανικού λαού, Τούρκων, Βλάχων άτομα, Σέρβοι, Ρομά, 

Βόσνιους οι άνθρωποι και άλλοι ανάληψη ευθύνης για το παρόν και το μέλλον πατρίδα τους, γνωρίζουν και 

ευγνώμων προς τους προκατόχους τους για τη θυσία και την αφοσίωσή τους στις προσπάθειές τους και να 

προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα ανεξάρτητο και κυρίαρχο κράτος της Μακεδονίας και υπεύθυνος για τις 

μελλοντικές γενιές να διατηρήσουν και να αναπτύξουν ό, τι είναι πολύτιμο από την πλούσια πολιτιστική 

διαδοχή και η συνύπαρξη στο εσωτερικό της Μακεδονίας, ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις προς το κοινό 

καλό - η Δημοκρατία της Μακεδονίας - σύμφωνα με την παράδοση του Κρούσεβο Δημοκρατίας και τις 

αποφάσεις του Αντι και το δημοψήφισμα της 8ης Σεπτεμβρίου 1991, αποφάσισε να ιδρύσει τη Δημοκρατία 

της Μακεδονίας ως ανεξάρτητο,  

2. Το σημείο 1 της τροπολογίας αυτής αντικαθιστά το Προοίμιο του Συντάγματος της Δημοκρατίας της Μακεδονίας. 

Α Μ Α Ν D A N N V 
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1. Το σύνολο της επικράτειας της Δημοκρατίας της Μακεδονίας και στις διεθνείς της σχέσεις επίσημη γλώσσα 

είναι η μακεδονική και κυριλλικό αλφάβητο της. 

Οποιαδήποτε άλλη γλώσσα που ομιλείται από τουλάχιστον το 20% του πληθυσμού είναι επίσης επίσημη γλώσσα και 

αλφάβητο της, όπως ορίζεται παρακάτω. 

Τα προσωπικά έγγραφα των πολιτών που μιλούν την επίσημη γλώσσα άλλη από τη μακεδονική δημοσιευθεί στην 

μακεδονική γλώσσα και αλφάβητο της, όπως και σε αυτή τη γλώσσα και το αλφάβητό της, σύμφωνα με το νόμο. 

Κάθε άτομο που ζει σε μια μονάδα της τοπικής αυτοδιοίκησης στα οποία τουλάχιστον το 20% των πολιτών μιλούν 

την επίσημη γλώσσα άλλη από τη μακεδονική, σε επικοινωνία με τα περιφερειακά γραφεία των υπουργείων 

μπορούν να χρησιμοποιούν οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα και αλφάβητο της. Περιφερειακές μονάδες που είναι 

υπεύθυνες για αυτές τοπικής αυτοδιοίκησης να απαντήσει στην μακεδονική γλώσσα και κυριλλικό αλφάβητο της, 

καθώς και η επίσημη γλώσσα και αλφάβητο που χρησιμοποιείται από τον πολίτη. Κάθε πολίτης σε επικοινωνία με 

τα υπουργεία μπορούν να χρησιμοποιούν οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα και το αλφάβητό της, και τα υπουργεία 

απαντήσουν μακεδονική γλώσσα και κυριλλικό αλφάβητο της, καθώς και η επίσημη γλώσσα και αλφάβητο που 

χρησιμοποιείται από τον πολίτη. Στα όργανα της κρατικής εξουσίας στη Δημοκρατία της Μακεδονίας επίσημη 

γλώσσα άλλη από τη μακεδονική

Στην τοπική γλώσσα αυτοδιοίκησης και αλφάβητο που χρησιμοποιείται κατά τουλάχιστον 20% των πολιτών είναι 

επίσημη γλώσσα, εκτός από τη μακεδονική γλώσσα και το κυριλλικό αλφάβητο. Η χρήση των γλωσσών και 

αλφαβήτων ομιλούνται λιγότερο από το 20% των πολιτών στην τοπική αυτοδιοίκηση μονάδες, πραγματοποιούνται 

από τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης.

2. Η τροποποίηση αυτή αντικαθιστά το άρθρο 7 του Συντάγματος. Α Μ Α Ν D Α Ν Ν VI

1. Ισότιμη εκπροσώπηση των πολιτών που ανήκουν σε όλες τις κοινότητες στα κρατικά όργανα και 

άλλους δημόσιους φορείς σε όλα τα επίπεδα.  

2. Το σημείο 1 της εν λόγω τροποποίησης προστίθεται στην γραμμή 2 του άρθρου 8 του Συντάγματος. Α 

Μ Α Ν D A N M VII

1. Η Μακεδονική Ορθόδοξη Εκκλησία, η Ισλαμική Θρησκευτική Κοινότητα σε Μακεδονία, η Καθολική Εκκλησία, η 

Ευαγγελική Εκκλησία των Μεθοδιστών, η εβραϊκή κοινότητα και άλλες θρησκευτικές κοινότητες και ομάδες είναι 

ξεχωριστά από το κράτος και ίσοι ενώπιον του νόμου. 

2. Η Μακεδονική Ορθόδοξη Εκκλησία, η Ισλαμική Θρησκευτική Κοινότητα σε Μακεδονία, η Καθολική Εκκλησία, η 

Ευαγγελική Εκκλησία των Μεθοδιστών, η εβραϊκή κοινότητα και άλλες θρησκευτικές κοινότητες και τις θρησκευτικές 

ομάδες είναι ελεύθερες να δημιουργήσει θρησκευτικά σχολεία και την κοινωνική και κοινωφελή ιδρύματα, λόγω της 

εφαρμογής του νόμου. 

3. Το σημείο 1 του παρόντος τροπολογία αντικαθιστά την παράγραφο 3 του άρθρου 19 και σημείο 2 

αντικαθιστά την παράγραφο 4 του άρθρου 19 του Συντάγματος. Α Μ Α Ν D Α Ν Ν VIII

1. Τα μέλη των κοινοτήτων έχουν το δικαίωμα να εκφράζουν ελεύθερα, να προωθήσουν και να αναπτύξουν την 

ταυτότητά τους και τις κοινότητές τους και να χρησιμοποιήσουν την κοινότητα των συμβόλων τους. 

Η Δημοκρατία εγγυάται την προστασία της εθνικής, πολιτιστικής, γλωσσικής και θρησκευτικής ταυτότητας όλων των 

κοινοτήτων. 
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Τα μέλη των κοινοτήτων έχουν το δικαίωμα να καθορίσει πολιτιστικών, καλλιτεχνικών, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, καθώς και 

επιστημονικών και άλλων οργανώσεων για την έκφραση, την προώθηση και την ανάπτυξη της ταυτότητάς τους. 

Τα μέλη των κοινοτήτων έχουν το δικαίωμα να διδασκαλίας στη γλώσσα τους στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση, όπως καθορίζεται από το νόμο. Στα σχολεία όπου η εκπαίδευση γίνεται σε άλλη γλώσσα διδάσκεται και 

τη γλώσσα.

2. Η τροποποίηση αυτή αντικαθιστά το άρθρο 48 του Συντάγματος. Α Μ Α Ν D Α Ν Ν IX

1. Η Δημοκρατία εγγυάται την προστασία, προώθηση και αξιοποίηση της ιστορικής και καλλιτεχνικής κληρονομιάς 

της Μακεδονίας και όλες τις κοινότητες στη Μακεδονία και τους θησαυρούς που αποτελούν ανεξάρτητα από το 

νομικό τους καθεστώς. 

2. Το σημείο 1 του παρόντος τροπολογία αντικαθιστά την παράγραφο 2 του άρθρου 56 του 

Συντάγματος. Α Μ Α Ν D Α Ν Ν Χ

1. Η Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει αν η συνάντηση συμμετείχαν από την πλειοψηφία των βουλευτών. 

Κοινοβούλιο αποφασίζει με πλειοψηφία των βουλευτών, και τουλάχιστον το ένα τρίτο του συνολικού αριθμού 

των βουλευτών, το Σύνταγμα δεν προβλέπει την πλειοψηφία.

2. Για τους νόμους που επηρεάζουν άμεσα τον πολιτισμό, τη χρήση της γλώσσας, της εκπαίδευσης, 

προσωπικά έγγραφα, και τη χρήση των συμβόλων, η Συνέλευση αποφασίζει με πλειοψηφία των βουλευτών, 

με πλειοψηφία των ψήφων των παρόντων βουλευτών που ανήκουν στις κοινότητες όχι με την πλειοψηφία 

στη χώρα. Κάθε διαφορά σχετικά με την εφαρμογή της διάταξης αυτής λύνει Επιτροπής σχέσεων μεταξύ των 

εθνοτήτων.

3. Η τροποποίηση αυτή αντικαθιστά το άρθρο 69 του Συντάγματος. Α Μ Α Ν D Α Ν Ν XI

1. Η Συνέλευση εκλέγει το Δημόσιο Εισαγγελέα κατά πλειοψηφία του συνόλου των βουλευτών, με 

πλειοψηφία των ψήφων των βουλευτών που ανήκουν στις κοινότητες όχι με την πλειοψηφία της χώρας. 

2. Η Δημόσια Εισαγγελέα προστατεύει τα συνταγματικά και νομικά δικαιώματα των πολιτών, όταν 

παραβιάζονται από τα όργανα της κρατικής διοίκησης και άλλων φορέων και οργανισμών με τις δημόσιες 

εντολές. Διαμεσολαβητής δίνει ιδιαίτερη προσοχή στη διασφάλιση των αρχών της μη διάκρισης και δίκαιη 

εκπροσώπηση των κοινοτήτων σε κρατικούς φορείς, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τους 

δημόσιους οργανισμούς και υπηρεσίες.

3. Το σημείο 1 του παρόντος τροπολογία αντικαθιστά την παράγραφο 1 του άρθρου 77 και σημείο 2 

προστίθεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 77 του Συντάγματος. Α Μ Α Ν D A N M XII

1. Η Επιτροπή Συνέλευση στις σχέσεις μεταξύ των εθνοτήτων. 

Η Επιτροπή αποτελείται από 19 μέλη εκ των οποίων επτά μέλη, μεταξύ των βουλευτών Μακεδόνες και 

Αλβανούς και ένα μέλος από κάθε μεταξύ τους Τούρκους, Βλάχους, Ρομά, Σέρβοι και Βόσνιοι. Εάν μια 

κοινότητα δεν έχει αντιπροσώπους, το Δημόσιο Εισαγγελέα, μετά από διαβούλευση με τους αρμόδιους 

εκπροσώπους των
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κοινότητες θα προτείνει τα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής. Συνέλευση 

εκλέγει τα μέλη της Επιτροπής.

Επιτροπή θεωρεί ότι τα θέματα των σχέσεων μεταξύ των κοινοτήτων στη Δημοκρατία και κάνει εκτιμήσεις και προτάσεις 

για την επίλυσή τους. 

Η Συνέλευση είναι υποχρεωμένη να εξετάσει τις απόψεις και τις προτάσεις της Επιτροπής και για τη λήψη αποφάσεων 

σχετικά με αυτές. 

Σε περίπτωση διαφωνίας σχετικά με την εφαρμογή της διαδικασίας ψηφοφορίας στο Κοινοβούλιο, που προβλέπεται 

στο άρθρο 69, παράγραφος 2, η Επιτροπή αποφασίζει κατά πλειοψηφία για το αν εφαρμόζεται η διαδικασία. 

2. Το σημείο 1 της τροπολογίας αυτής αντικαθιστά το άρθρο 78 του Συντάγματος της Δημοκρατίας της 

Μακεδονίας και διαγράφει γραμμή 7 του άρθρου 84 του Συντάγματος. Α Μ Α Ν D Α Ν Ν XIII

1. Κατά το διορισμό των τριών μελών, ο Πρόεδρος εξασφαλίζει ότι η σύνθεση του Συμβουλίου στο σύνολό 

της αντανακλά δίκαια τη σύνθεση του πληθυσμού στη Μακεδονία. 

2. Το σημείο 1 της εν λόγω τροποποίησης προστίθεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 86 του 

Συντάγματος. Α Μ Α Ν D Α Ν Ν XIV

1. Τρία από τα μέλη εκλέγονται με πλειοψηφία του συνόλου των βουλευτών, με πλειοψηφία των ψήφων των 

βουλευτών που ανήκουν στις κοινότητες όχι με την πλειοψηφία της χώρας. 

2. Η παρούσα τροπολογία προστίθεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 104 του Συντάγματος. 

Α Μ Α Ν D Α Ν Ν XV 

1. Η Συνέλευση εκλέγει τους δικαστές του Συνταγματικού Δικαστηρίου. Συνέλευση εκλέγει έξι δικαστές του 

Συνταγματικού Δικαστηρίου με πλειοψηφία των βουλευτών. Συνέλευση εκλέγει τρεις δικαστές με πλειοψηφία 

ψήφων των βουλευτών, καθώς και την πλειοψηφία των ψήφων των βουλευτών που ανήκουν στις κοινότητες 

όχι με την πλειοψηφία της χώρας. Η θητεία των δικαστών εννέα χρόνια χωρίς δικαίωμα επανεκλογής.

2. Η παρούσα τροπολογία αντικαθιστά την παράγραφο 2 του άρθρου 109 του Συντάγματος.  

Α Μ Α Ν D Α Ν Ν XVI 

1. Η τοπική αυτοδιοίκηση ρυθμίζεται με νόμο που εγκρίθηκε με πλειοψηφία του συνόλου των βουλευτών, με 

πλειοψηφία των ψήφων των βουλευτών που ανήκουν στις κοινότητες όχι με την πλειοψηφία της χώρας. Οι 

νόμοι για την τοπική οικονομικά, τις τοπικές εκλογές, δημοτικά όρια και την πόλη των Σκοπίων θα πρέπει να 

εγκριθεί από την πλειοψηφία των βουλευτών, με πλειοψηφία των ψήφων των παρόντων βουλευτών που 

ανήκουν στις κοινότητες όχι με την πλειοψηφία της χώρας.

2. Η παρούσα τροπολογία αντικαθιστά την παράγραφο 5 του άρθρου 114 του Συντάγματος. 
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Μ Α Μ Α Ν D A N XVII 

1. Τοπική αυτοδιοίκηση, οι πολίτες άμεσα και μέσω των εκπροσώπων συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων για θέματα 

τοπικού ενδιαφέροντος ιδιαίτερα στους τομείς των δημοσίων υπηρεσιών, των αστικών και αγροτικών σχεδιασμό, την 

προστασία του περιβάλλοντος, την τοπική οικονομική ανάπτυξη, τοπικά οικονομικά, κοινόχρηστη δραστηριότητες, τον 

πολιτισμό, αθλητισμό, την κοινωνική και την παιδική προστασία, την εκπαίδευση, την υγειονομική περίθαλψη και σε 

άλλους τομείς που ορίζει ο νόμος.

2. Στην πόλη των Σκοπίων, οι πολίτες άμεσα και μέσω των εκπροσώπων συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων για θέματα που έχουν 

σημασία για την πόλη των Σκοπίων ιδιαίτερα στους τομείς των δημοσίων υπηρεσιών, των αστικών και αγροτικών σχεδιασμό, την 

προστασία του περιβάλλοντος, την τοπική οικονομική ανάπτυξη, τοπικά οικονομικά, κοινόχρηστη δραστηριότητες, τον πολιτισμό, 

αθλητισμό, την κοινωνική και την παιδική προστασία, την εκπαίδευση, την υγειονομική περίθαλψη και σε άλλους τομείς που ορίζει ο 

νόμος. 

3. Το σημείο 1 του παρόντος τροπολογία αντικαθιστά την παράγραφο 1 του άρθρου 115 του Συντάγματος 

και του Είδους 2 αντικαθιστά την παράγραφο 2 του άρθρου 117 του Συντάγματος. Α Μ Α Ν D Α Ν Η XVIII

1. Η απόφαση για την τροποποίηση της προοίμιο, τα άρθρα σχετικά με την τοπική αυτοδιοίκηση, το άρθρο 131, 

οποιαδήποτε διάταξη σχετικά με τα δικαιώματα των μελών των κοινοτήτων, συμπεριλαμβανομένων ιδίως των 

άρθρων 7, 8, 9, 19, 48, 56, 69, 77, 78 86, 104 και 109, καθώς και μια απόφαση για να προσθέσετε νέα διάταξη 

σχετικά με το πεδίο εφαρμογής των εν λόγω διατάξεων και των άρθρων θα απαιτούν πλειοψηφία δύο τρίτων του 

όλου αριθμού των βουλευτών στο οποίο η πλειοψηφία των ψήφων των βουλευτών ανήκουν σε κοινότητες που 

δεν την πλειοψηφία στη χώρα. 

2. Η παρούσα τροπολογία προσθέτει μια νέα παράγραφο 4 του άρθρου 131 του Συντάγματος. 

Σύμφωνα με το άρθρο 131, παράγραφος 5 του Συντάγματος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατά τη σύνοδό 

του που πραγματοποιήθηκε στις 26 Δεκεμβρίου του 2003, έφερε  

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ Τροποποίηση XIX του Συντάγματος

Δηλώνοντας amandmanot XIX του Συντάγματος, το οποίο ενέκρινε το Κοινοβούλιο κατά τη συνεδρίαση 

που πραγματοποιήθηκε στις 26 Δεκεμβρίου 2003. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Νο 07-6601 / 1 Προέδρου

26 Δεκέμβρη 2003 το Κοινοβούλιο της Δημοκρατίας της Μακεδονίας S kopje Δρ Λιούπτσο 

Γιορντανόβσκι sr  

Τροποποίηση XIX του Συντάγματος Η τροπολογία αυτή αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Συντάγματος και 

αρχίζει να ισχύει από την ημέρα της ανακήρυξης της. Α Μ Α Ν D Α Ν Ν XIX

1. Η ελευθερία και το απαραβίαστο της αλληλογραφίας και άλλες μορφές επικοινωνίας. 
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Μόνο με βάση δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τους όρους και τις διαδικασίες που καθορίζονται από το νόμο, 

μπορεί να αποκλίνει από το δικαίωμα του απαραβίαστου της αλληλογραφίας και άλλες μορφές επικοινωνίας, εάν 

είναι απαραίτητο για την πρόληψη ή τον εντοπισμό εγκληματικών πράξεων, διεξάγει ποινική δίωξη ή όταν τα 

συμφέροντα ασφάλειας και άμυνας της Δημοκρατίας. Ο νόμος εγκρίθηκε με πλειοψηφία δύο τρίτων του όλου 

αριθμού των βουλευτών.

2. Η τροποποίηση αυτή αντικαθιστά το άρθρο 17 του Συντάγματος. 

Σύμφωνα με το άρθρο 131, παράγραφος 5 του Συντάγματος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατά τη σύνοδό 

του που πραγματοποιήθηκε στις 7 Δεκεμβρίου του 2005, έφερε  

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ δήλωση των Τροποποιήσεων XX, XXI, XXII, XXIII, 

XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX και XXX στο Σύνταγμα 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Δήλωσαν τις τροποποιήσεις XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, 

XXVIII, XXIX και XXXna Συντάγματος, το οποίο ενέκρινε το Κοινοβούλιο κατά τη συνεδρίαση που 

πραγματοποιήθηκε στις 7 Δεκεμβρίου, 2005. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Νο 07- 4542/1 ΠΡΟΕΔΡΟΣ

7 Δεκέμβρη 2005 Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ S kopje Δρ Λιούπτσο 

Γιορντανόβσκι sr Το αντίγραφο είναι πανομοιότυπο με το αρχικό, αναφέρει:  

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Φελέκη Kasami  

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX και XXX του 

Συντάγματος  

Οι τροποποιήσεις αυτές αποτελούν μέρος του Συντάγματος και τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία της 

κύρωσής τους. ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ XX  

1. Για τις αξιόποινες πράξεις που καθορίζεται από το νόμο, κύρωση μπορεί να επιβάλλεται από κρατικό φορέα ή άλλο φορέα άσκησης 

δημόσιας εξουσίας. Κατά της τελικής απόφασης σχετικά με την παράβαση εξασφαλιστεί η νομική προστασία σύμφωνα με τους όρους και 

τη διαδικασία που προβλέπεται από το νόμο.  

2. Η παρούσα τροπολογία συμπληρώνει το άρθρο 13 του Συντάγματος. ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ XXI

1. Το δικαίωμα προσφυγής κατά των αποφάσεων που λαμβάνονται στο πλαίσιο της διαδικασίας σε πρωτοβάθμιο δικαστήριο.  

Το δικαίωμα να ασκήσει έφεση ή άλλα νομικά προστασία έναντι διαφόρων νομοθετικών πράξεων που 

εκδίδονται σε πρώτο βαθμό από κρατικό φορέα ή άλλο φορέα άσκησης δημόσιας εξουσίας ρυθμίζονται από 

το νόμο.  
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2. Η τροποποίηση αυτή αντικαθιστά το άρθρο 15 του Συντάγματος. ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ XXII  

1. προτείνει δύο μέλη του Δικαστικού Συμβουλίου, της Δημοκρατίας της Μακεδονίας.  

2. Η παρούσα τροπολογία αντικαθιστά την γραμμή 5 του άρθρου 84 του Συντάγματος.  

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ XXIII 

1. Ο Πρόεδρος απολαμβάνει ασυλίας. Για την ασυλία του Συνέλευση αποφασίζει.  

2. Η παρούσα τροπολογία αντικαθιστά την παράγραφο 3 του άρθρου 89 του Συντάγματος.  

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ XXIV  

1. Προτείνει Εισαγγελέα της Δημοκρατίας της Μακεδονίας κατά την προηγούμενη γνώμη του Συμβουλίου των 

εισαγγελέων.  

2. Η παρούσα τροπολογία αντικαθιστά την γραμμή 12 του άρθρου 91 του Συντάγματος.  

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ XXV  

1. Η δικαστική εξουσία ασκείται από τα δικαστήρια.  

Τα δικαστήρια είναι ανεξάρτητα. Τα δικαστήρια κρίνουν με βάση το Σύνταγμα και τους νόμους και τις διεθνείς συμβάσεις 

επικυρώνονται σύμφωνα με το Σύνταγμα. Απαγορεύονται τα δικαστήρια έκτακτης ανάγκης.  

Το τύπους, δικαιοδοσία, την εγκατάσταση, κατάργηση, οργάνωση και σύνθεση των δικαστηρίων και η 

διαδικασία που ακολουθούν ρυθμίζονται με νόμο που εγκρίθηκε με πλειοψηφία δύο τρίτων του όλου 

αριθμού των βουλευτών.  

2. Το σημείο 1 της τροπολογίας αυτής αντικαθιστά το άρθρο 98 του Συντάγματος.  

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ XXVI  

1. Ο διαιτητής σταματά τη δικαστική λειτουργία: εφόσον το 

ζητήσει?  

μόνιμη απώλεια της ικανότητας άσκησης του δικαστικού λειτουργήματος, η οποία καθορίζεται από το Δικαστικό Συμβούλιο της 

Δημοκρατίας της Μακεδονίας? αν πληρούν τις προϋποθέσεις για συνταξιοδότηση?  

που έχει καταδικαστεί από δικαστήριο για ποινικό αδίκημα με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι μήνες?  

αν εκλεγεί ή διοριστεί σε άλλη δημόσια υπηρεσία, εκτός αν η δικαστική λειτουργία στηρίζεται υπό τους όρους που 

καθορίζονται από το νόμο. Ο δικαστής απέρριψε:  

σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα που κάνει τον ανάξιο της εκτέλεσης δικαστικών και νομικών propishanaso  

αντιεπαγγελματική και ανήθικη απόδοση του δικαστικού λειτουργήματος υπό συνθήκες utvrdeniso δικαίου.  

2. Το σημείο 1 του παρόντος τροπολογία αντικαθιστά την παράγραφο 3 του άρθρου 99 του 

Συντάγματος.  
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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ XXVII  

1. Ο δικαστής δεν μπορεί να φέρει ποινική ευθύνη για γνωμοδότηση και τις αποφάσεις των δικαστικών 

αποφάσεων. Ο δικαστής δεν μπορεί να κρατούνται χωρίς την έγκριση του Δικαστικού Συμβουλίου, της 

Δημοκρατίας της Μακεδονίας, εκτός από την περίπτωση που αλιεύονται διαπράττει ποινικό αδίκημα που 

συνεπάγεται ποινή φυλάκισης τουλάχιστον πέντε ετών.  

2. Η δικαστική λειτουργία είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του μέλους σε ένα πολιτικό κόμμα ή σε άλλο δημόσιο λειτούργημα ή 

επάγγελμα που καθορίζεται από το νόμο.  

3. Το σημείο 1 του παρόντος τροπολογία αντικαθιστά την παράγραφο 2 του άρθρου 100 του Συντάγματος 

και σημείο 2 του παρόντος τροπολογία αντικαθιστά την παράγραφο 3 του άρθρου 100 του Συντάγματος. 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ XXVIII  

1. Το Δικαστικό Συμβούλιο της Δημοκρατίας της Μακεδονίας είναι ανεξάρτητο δικαστικό όργανο. Το 

Συμβούλιο παρέχει και εγγυάται την ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας.  

Το Συμβούλιο αποτελείται από δεκαπέντε μέλη.  

μέλη ex officio του Συμβουλίου είναι ο Πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Δημοκρατίας και τον 

Υπουργό Δικαιοσύνης.  

Οκτώ μέλη του Συμβουλίου εκλέγονται από τους δικαστές από τις τάξεις τους. Τρεις από αυτούς είναι μέλη των 

κοινοτήτων που δεν έχουν την πλειοψηφία στη Δημοκρατία της Μακεδονίας, η οποία θα είναι δίκαιη 

εκπροσώπηση των πολιτών που ανήκουν σε όλες τις κοινότητες.  

Τρία μέλη του Συμβουλίου εκλέγονται από τη Συνέλευση με πλειοψηφία του συνόλου των βουλευτών, με 

πλειοψηφία των ψήφων των βουλευτών που ανήκουν στις κοινότητες όχι με την πλειοψηφία της χώρας.  

Δύο μέλη του Συμβουλίου προτείνονται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Μακεδονίας, ο οποίος 

εκλέγεται από το Κοινοβούλιο, ένας εκ των οποίων ανήκουν στις κοινότητες όχι με την πλειοψηφία της 

χώρας.  

Τα μέλη του Συμβουλίου εκλέγονται από το Κοινοβούλιο, μετά από πρόταση του Προέδρου της 

Δημοκρατίας της Μακεδονίας από τις τάξεις των πανεπιστημιακών καθηγητών δικαίου, δικηγόρους και 

άλλους επιφανείς δικηγόρους. Η θητεία των αιρετών μελών του Συμβουλίου διαρκεί για έξι χρόνια, είναι 

επιλέξιμα για επανεκλογή.  

Προϋποθέσεις και διαδικασία επιλογής ως βάση και η διαδικασία για τον τερματισμό της θητείας και την απόλυση ενός μέλους 

του Συμβουλίου θα πρέπει να ρυθμίζεται από το νόμο. Το γραφείο ενός μέλους του Συμβουλίου είναι ασυμβίβαστη με την 

ιδιότητα του μέλους σε ένα πολιτικό κόμμα ή άλλες δημόσιες λειτουργίες και τα επαγγέλματα που ορίζει ο νόμος.

2. Η τροποποίηση αυτή αντικαθιστά το άρθρο 104 του Συντάγματος. ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ XXIX  

1. Το Δικαστικό Συμβούλιο της Δημοκρατίας της Μακεδονίας εκλέγει και 

απολύει δικαστές και να ορίσει δικαστές? αποδείξει ότι το δικαστικό 

λειτουργία? εκλέγουν και να απορρίψει πρόεδροι των δικαστηρίων?  
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την παρακολούθηση και αξιολόγηση του έργου των δικαστών?  

αποφασίζει για πειθαρχική ευθύνη των δικαστών? να ανακαλέσει 

την ασυλία των δικαστών?  

προτείνει δύο δικαστές του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Δημοκρατίας των δικαστών και να εκτελούν άλλα καθήκοντα 

που ορίζει ο νόμος.  

Κατά την επιλογή των δικαστών, να ορίσει δικαστές και οι πρόεδροι των δικαστηρίων θα δίκαιη 

εκπροσώπηση των πολιτών που ανήκουν σε όλες τις κοινότητες. Συμβούλιο για το έργο της να υποβάλει 

ετήσια έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τη μορφή, το περιεχόμενο και τον τρόπο που ορίζει ο 

νόμος.  

2. Η τροποποίηση αυτή αντικαθιστά το άρθρο 105 του Συντάγματος της Δημοκρατίας της Μακεδονίας και 

διαγράφει γραμμή 15 της παραγράφου 1 του άρθρου 68 του Συντάγματος. ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ XXX  

1. Εισαγγελία εκτελεί τις λειτουργίες του με βάση το Σύνταγμα και τους νόμους και τις διεθνείς συμβάσεις 

επικυρώνονται σύμφωνα με το Σύνταγμα. Η εισαγγελία πραγματοποιηθεί Γενικό Εισαγγελέα της 

Δημοκρατίας και των εισαγγελέων.  

Αρμοδιότητα, σύσταση, κατάργηση, οργάνωση και λειτουργία της εισαγγελικής αρχής θα πρέπει να 

ρυθμίζονται με νόμο που εγκρίθηκε με πλειοψηφία του συνόλου των βουλευτών.  

Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας της Μακεδονίας διορίζεται και παύεται από τη Συνέλευση για χρονικό 

διάστημα από έξι χρόνια για να ανανεωθεί. Οι εισαγγελείς εκλέγονται από το Συμβούλιο της Εισαγγελίας 

χωρίς να περιορίζεται η θητεία του.  

Κατά την επιλογή των εισαγγελέων θα είναι δίκαιη εκπροσώπηση των πολιτών που ανήκουν σε όλες τις 

κοινότητες.  

Για να απορρίψει την εισαγγελία αποφασίζει Συμβουλίου.  

Το αρμοδιότητες, τη σύνθεση και τη δομή του Συμβουλίου, της εντολής των μελών της, καθώς και οι λόγοι και η διαδικασία για τον 

τερματισμό και την απόλυση ενός μέλους του Συμβουλίου θα πρέπει να ρυθμίζεται από το νόμο.  

Οι λόγοι και η διαδικασία για τον τερματισμό και την απόλυση του εισαγγελέα της Δημοκρατίας και 

εισαγγελέων ρυθμίζεται από το νόμο.  

Η λειτουργία του Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και του εισαγγελέα είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του μέλους σε 

ένα πολιτικό κόμμα ή άλλες δημόσιες λειτουργίες και τα επαγγέλματα που ορίζει ο νόμος.  

Κάθε πολιτική οργάνωση και δράση στη δίωξη.  

2. Η τροποποίηση αυτή αντικαθιστά τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 106 του Συντάγματος της 

Δημοκρατίας της Μακεδονίας και διαγράφει το άρθρο 107 του Συντάγματος. Σύμφωνα με το άρθρο 131, 

παράγραφος 5 του Συντάγματος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 

9 Ιανουαρίου, το 2009, να

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για την τροποποίηση ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ XXXI 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Δηλώνοντας Τροποποίηση XXXI του Συντάγματος που το Κοινοβούλιο κατά τη σύνοδό του που 

πραγματοποιήθηκε στις 9 Ιανουαρίου 2009. Μακεδονικό Κοινοβούλιο  

Αριθμός ________ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 9 

Ιανουαρίου 2009 Veljanoski  
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Σε kopj είναι  

Το αντίγραφο είναι πανομοιότυπο με τις αρχικές απαιτήσεις: 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ 

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Vjekoslav Angelovski 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ XXXI Σύνταγμα Η τροπολογία αυτή αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Συντάγματος 

και αρχίζει να ισχύει από την ημέρα της ανακήρυξης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ XXXI της 

1. Ο Πρόεδρος υποψήφιος που θα κερδίσει την πλειοψηφία των ατόμων που ψήφισαν, υπό τον όρο πάνω 

από το 40% των ψηφοφόρων. 

2. Η παρούσα τροπολογία αντικαθιστά την παράγραφο 5 του άρθρου 81 του Συντάγματος. 
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Σύμφωνα με το άρθρο 131, παράγραφος 5 του Συντάγματος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατά τη σύνοδό 

του που πραγματοποιήθηκε στις 12 Απριλίου του 2011, που εγκρίθηκε 

Η ΑΠΟΦΑΣΗ A 

Κηρύσσοντας την ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ XXXII 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Δηλώνοντας Τροποποίηση XXXII του Συντάγματος, το Κοινοβούλιο κατά τη σύνοδό του που 

πραγματοποιήθηκε στις 12 του Απρ 2011 

Μακεδονικό Κοινοβούλιο 

Αριθμός 07 - 2055/1     ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

12, Απριλίου, 2011     του Κοινοβουλίου  

Σε kopj είναι     Τράικο Veljanoski 

Το αντίγραφο είναι πανομοιότυπο με τις αρχικές απαιτήσεις: 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ 

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ  

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

Vjekoslav Angelovski 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ XXXII του Συντάγματος 

Η τροπολογία αυτή αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Συντάγματος και αρχίζει να ισχύει από την ημέρα 

της ανακήρυξης της 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ XXXII   

1. Το Μακεδονικό πολίτης δεν μπορεί να στερηθεί την ιθαγένεια, ούτε μπορεί να απελαθεί από τη χώρα. 

πολίτης της πΓΔΜ δεν μπορεί να εκδοθεί σε άλλο κράτος, εκτός δυνάμει κυρώσει διεθνείς συμφωνίες, με 

απόφαση του δικαστηρίου.

2. Η παρούσα τροπολογία αντικαθιστά την παράγραφο 2 του άρθρου 4 του Συντάγματος. 
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