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I. Вовед 

Секоја држава, има обврска да ги заштити лицата кои се родиле и 
живеат на нејзина територија, на начин што ќе им овозможи 
непречено да ги уживаат нивните основни човекови и со устав 
загарантирани слободи и права. Ова особено кога се работи за 
најранливата категориија на лица, децата. 

Република Македонија, оваа обврска ја има превземено со 
потпишувањето на Конвенцијата за заштитата на правата на 
детето на ОН од 1990 година. Согласно Конвенцијата, државата, 
преку нејзините институции има обврска пред се, да се грижи да се 
заштитат правата на детето и секогаш да се постапува имајќи го 
предвид најдобриот интерес на детето. Дотолку повеќе, согласно 
член 7 од Конвенцијата за правата на детето, секое дете има право 
да биде регистрирано веднаш по неговото раѓање и да се здобие со 
државјанство, но и да биде заштитено од состојба на 
бездржавјанство. 

Но, за жал, сведоци сме дека и денес, не само во нашата земја, туку 
и во светот, голем број на деца се соочуваат со проблемот на 
бездржавјанство. Овој проблем е комплексен од повеќе аспекти и е 
причина за отежнат, па дури и никаков пристап до основните 
човекови и уставно загарантирани права: право на здравствена 
заштита, право на образование, социјална помош, вработување итн. 

Причини за појава на бездржавјанството во Република Македонија 
се: 1) Распадот на бившата СФР Југославија, поради што многу лица 
кои водат потекло од соседните земји не се запишале во 
државјанство на Република Македонија и своето бездржавјанство 
го пренеле на своите деца; и 2) Незапишаните раѓања во матичната 
книга на родените, причина особено релевантна кога станува збор 
за децата.  Овој проблем најчесто се јавува кај лица со ромска 
етничка припадност, но не е мал бројот и на незапишани деца 
припадници на албанска, македонска и други националности.  
 

I. Состојбата со децата без државјанство во 

Република Македонија 

Кога станува збор за Република Македонија, основни причини за 
појава на бездржавјанство кај децата се: незапишано раѓање и 
неодредено лично име. Иако оваа појава се сретнува кај 
припадниците на речиси сите националности кои живеат во 
државата, сепак Ромите се етничка група која најчесто и во 
најголем број се соочува со овој проблем. Причините за ваквата 
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појава кај Ромите е делумно поради ниското образование или 
отсуство од истото, непознавањето на управните постапки, 
животот на раб на материјалната егзистенција без редовни 
приходи, без регулирани имотно-правни обрски во живеалишта 
кои не се легализирани што го отежнува процесот за издавање на 
лична карта на адресата на која што живеат. Во голем број на 
случаи, мајката на детето, доколку нема државјанство или друг 
документ за лична идентификација и нема здравствено 
осигурување, се одлучува детето да го роди надвор од болница, во 
домашни услови. Впрочем, сиромаштијата и недоволната 
едуцираност се главните причинители (не само кај Ромите, туку и 
кај припадниците на останатите заедници и групи) за појава на 
бездржавјанството и неможноста да си ги остварат основните 
права.  

Немањето на извод од матична книга на родените за овие деца (кои 
често се нарекуваат правно невидливи) значи оневозможен 
пристап до сите основни права: правото на државјанство, правото 
на образование, правото на социјална заштита, вработување и др. 

Државата го препознава овој проблем и на неколку пати покажa 
волја за негово системско решавање. Во 2011 година, 
Министерството за труд и социјална политика во соработка со 
Министерството за внатрешни работи, Управата за водење 
матични книги, Министерството за здравство и претставници на 
невладините организации, започна акција за идентификување и 
запишување на лица кои не се запишани во матичната книга на 
родните. Иако акцијата сѐ уште се спроведува, кога станува збор за 
успешно решени случаи и впишани лица во Управата за водење на 
матични книги, а притоа и нивно стекнување со документи за 
лична идентификација, резултатите беа поразителни.  

Во текот на 2018 година се спроведе уште еден повик и кампања за 
впишување на лица кои немаат документи за лична 
идентификација и се без државјанство, без разлика на тоа дали ги 
поседуваат сите потребни документи за нивен упис. По 
завршувањето на повикот на 01 ноември 2018 година се прејде кон 
втората фаза од кампањата на Министерството за труд и социјална 
политика кое покажа волја за решавање на овој проблем. Притоа, 
во втората фаза, ќе се работи на подготовка на конкретни законски 
решенија за решавање на бездржавјанството. Идејата не е само да 
се реши статусот на оние лица кои се за сега идентификувани како 
лица во ризик од бездржавјанство, туку овој проблем да се 
превенира и спречи за во идни можни ситуации и случаи.  
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Но сепак, постојат неколку спорни прашања поради кои овој 
проблем до сега не е соодветно решен. Пред се, државните 
институции немаат официјални бројки за тоа колку лица што 
живеат на територија на Република Македонија не се запишани во 
матичната книга на родени. Бројките со кои се располага се 
неофицијални и пред се произлегуваат од невладините 
организации кои ги имаат идентификувани овие лица на терен и 
секојдневно се во контакт со нив. Бројката со која располага 
Министерството за труд и социјална политика е дека 650 
идентификувани лица се соочуваат со овој проблем, но 
неофицијално, податоците од терен се многу позагрижувачки, па се 
претпоставува дека бројот на вакви лица е значително поголем. 

Понатаму, долгата и комплицирана постапка за дополнителен упис 
во матична книга на родените е дополнителен проблем поради кој 
толку многу деца остануваат со незапишани раѓања и без извод од 
матичната книга на родените кој е предуслов да добијат и 
државјанство, како и да си ги остварат правото на образование, 
здравствена заштита, социјална заштита, подоцна и вработување. 

Голем број жени (најчесто со ромска етничка припадност), поради 
недостиг на лични документи  и  финансиски средства, децата ги 
раѓаат во домашни услови. Поради непознавање на законските 
прописи, доколку раѓањето на детето не го пријават во рок од 30 
дена, потребно е да се спроведе постапка за дополнителен упис. 
Оваа постапка, најчесто трае повеќе месеци, некогаш и години, 
особено во случаи кога мајката на детето е странски државјанин, па 
тогаш,  потребни се документи и од нејзината матична земја, што 
тешко се прибавуваат, изјава заверена на нотар и ДНК анализа, која 
лицата во социјален ризик не може да ја обезбедат поради 
високиот износ на пари кои таа чини. Сите овие барања од страна 
на матичарите за доставување на дополнителни документи за 
детето ја усложнува уште повеќе и така сложената постапка за 
дополнителен упис.  

За сето време додека трае постапката за упис и издавање извод, 
детето не може да биде запишано ниту во државјанство на 
Република Македонија, ниту има пристап до погоре наведените 
основни слободи и права.  

Особено загрижувачки е податотокот, дека поради немањето на 
извод и државјанство, на децата им е отежнат пристапот до 
правото на здравствена заштита. Така на пример, здружението 
дојде во контакт со предмет на дете кое е родено во Гостивар, од 
мајка и таткo македонски државјани, но не било запишано во 
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матична книга на родените. На детето му бил дијагностициран рак. 
Детето немало можност да се лекува поради тоа што не било 
впишано во матичната книга на родени и притоа немало извод. Во 
времетраење на постапката за дополнителене упис, болеста кај 
детето брзо напредувала и предизвикала смрт, без притоа ова дете 
да добие соодветна здравствена и медицинска помош и заштита. 
Одолговлекување на постапката и бројните административни 
препреки предизвикаа матичната служба на најгруб начин да ги 
прекрши основните човекови и со устав загарантирани права на 
ова дете. Дополнително, прекршен е основниот принцип за 
заштита на правата на децата, почитувањето на неговиот најдобар 
интерес. Ова не е единствен ваков случај на територијата на 
Република Македонија МЗМП пред неколку месеци, се сретна со 
сличен случај идентификуван во Скопје, кој за жал, исто така 
заврши со трагичен крај.  

Бројни препораки од разни невладини и меѓународни организации 
на тема матична евиденција посочуваат потреба од 
поедноставување на постапката за упис во матичната книга на 
родените, ослободување на лицата во социјален ризик од 
обврската за плаќање администравна такса, развивање на 
системот на прибавување на документи по службена должност од 
самите органи, што значително би ја поедноставиле постапката за 
упис и би ја направиле достапна за сите категори на лица во 
државата. Следствено, добивањето на изводот од матичната книга 
на родените би значело уживање и на останатите права, пред се 
пристапот до правото на припадност на одредена држава.  

Дополнително, проблем претставува невклучувањето на Центарот 
за социјална работа во овие случаи, иако е надлежен орган кој 
треба да се грижи за заштитата на правата и интересите на децата. 
Оваа институција се вклучува кога е потребно одредување на 
посебен старател во постапката за дополнителен упис, и го 
поднесува барањето за упис во матична книга на родените, во 
случаи кога родителите не се живи или децата се напуштени од 
нивните родители. Во останатите случаи, водењето на постапката 
за упис во матична книга на родените е оставено првенствено на 
иницијатива и ангажираност на родителите на незапишаното дете. 

Децата без државјанство и без утврден граѓански идентитет и 
статус се ранлива категорија на лица, а фактот дека потекнуваат од 
социјално ранливи семејства ги прави и потенцијални жртви на 
трговија со луѓе, експлоатација на детскиот труд, малтретирање и  
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нечовечко постапување, како и на  други злоупотреби по нивниот 
живот и безбедност. 

На овие деца, покрај останатите права оневозможен им е и 
пристапот до образование и следствено на тоа, во подоцнежните 
години и до вработување. 

По наредба на Министерството за труд и социјална политика 
децата без изводи од матичнатата книга на родените се примаат на 
настава во месните училишта, но не им се издава свидителство 
како потврда за завршено образование и постигнат успех. 
Немањето сведителства од основно образование го отежнува 
запишувањето на овие деца во средното образование, а и двата 
степена согласно закон се задолжителни.  

Поради ваквите груби кршења на правата на децата како 
најранлива категорија од страна на државните институции чија 
задача е првенствено да ги заштити и да им овозможи пристап до 
основните права, овие деца се ставени во непововолна социјална 
положба, живеат сиромашно, маргинализирано и отфрлено во 
однос на другите граѓани, не ретко се жртви или пак, поради 
ограничените можности, се впуштаат во криминал и разни други 
девијантни појави.  

Уште од мали нозе се искористуваа на најгруб и нехуман начин од 
страна и на нивните родители. Присилно се искористува нивниот 
труд и се приморани на питачење. Наместо да посетуваат училиште 
и да се работи на нивното образование и едукација и полесно 
интегрирање во општеството, тие се обврзани да работат и пред 
наполнувањето на 18 годиниа. Ова е посебно пример кај 
маргинализираните категории лица, со ниско образование, кои 
живеат во лоши социјални услови. Посебно фактот што овие деца 
немаат правен документ како  потврда за својот идентитет и не се 
запишани во матична книга на родени, а со тоа ни во државјанство 
на Република Македонија, директно им го оневозможува 
пристапот кон нивните права, но истовремено и ги прави многу 
поранливи и подложни на разни потенцијални опасности. 

Така здружението дојде во контакт со предмет на фамилија која 
има 8 деца, од кои 7 не беа никаде запишани. Постапката за нивни 
упис во матичните книги траеше повеќе години. Децата живеат во 
крајно сиромашни услови и според зборувањето на родителите, не 
посетуваа училиште, (и покрај евидентната желба на дел од децата 
да посетуваат). Откако конечно беа запишани и добија изводи, при 
една случајна посета во нивниот дом, за време кога децата треба да 
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се на училиште, дел од нив беа дома, а дел со таткото на поле да 
работат. На нашето прашање зошто не се на училиште, ни 
одгворија дека нивните родители не им дозволуваат да посетуваат 
училиште затоа што се потребни на поле, да помагаат на нивниот 
татко или да се грижат за помалите браќа и сестри и да работат во 
домот.   

Покрај веќе наведените права на образование, здравствена и 
социјална заштита и генерално пристапот до правото на 
припадност на една држава, лицата кои немаат документи имаат 
ограничена слобода на движење, па следствено не ни можат да 
патуваат и да излезат надвор од државата. 

При една средба на вработените на здружението со лице без 
бездржавјанство раскажа дека како дете кога тренирал фудбал, 
поради тоа што немал пасош, не можел да настапува заедно со 
своите другари од клубот во гостувањата надвор од државата.  
 

II. Дали отежнатиот пристап до право на државјанство на 
децата е резултат на дискриминација врз основ на 
припадност на етничка група? 

Дискриминацијата и бездржавјанството се поими кои често се 
поврзуваат и испреплетуваат. Лицата кои немат државјанство 
често се жртви на дискриминација од една страна, или пак имаат 
отежнат пристап во постапката за стекнување на право на 
државјанство поради дискриминаторско однесување од страна на 
надлежните институции. Немањето државјанство е причина за 
маргинализација, исклученост, сиромаштија, неквалитетно или 
никакво образование, што ги става лицата во нееднаква положба и 
неможност за пристап до основните права, за разлика од лицата 
кои имаат државјанство.  

Во однос на дискриминацијата поради припадност на конкретна 
етничка група, во разговорот со повеќе лица од интерес, беше 
посочено дека тие не се чуствуваат дека се дискриминирани 
поради тоа што се припадници на конкретна етничка група. Она 
што тие го чувствуваат е дека поради нивната неукост,недостиг на 
формално образование и неразбирањето на управните постапки и 
дејствијата кои треба да се превземат, службениците ги враќаат по 
повеќе пати да доаѓаат и поднесуваат различни документи.   

Но, доколку се погледне големата слика и се погледне податокот 
дека најголемиот број на лица кои немаат државјанство во  
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Македонија се Роми, се поставува прашањето за постоење на 
индиректна дискриминација, нешто што би требало да се утврди 
во соодветна постапка.  

Препораки и мерки за заштита на правата на децата: 

Македонското здружение на млади правници ги предлага следните 
мерки и препораки во однос на проблемот со бездржавјанство, 
преку кои верува дека истиот ќе се намали, а воедно ќе се заштитат 
правата и најдобриот интерес на децата како најранлива 
категорија на лица: 

- Измена на Законот за матична евиденција каде ќе се 

предвиди дека секое дете родено на територија на 

Република Македонија без одолговлекување на уписот во 

матичните книги веднаш ќе добие извод од матична книга 

на родените; 

- Воведување на постапка за утврдување на местото и 

времето на деца родени во домашни услов; 

- Воведување на постапка за утврдување на статус на 

бездржавјанство во линија со обврските прифатени со 

Конвенцијата за бездржавјанство од 1954 година, и насоките 

поставени од страна на УНХЦР; 

- Потпишување на Конвенцијата на ОН за намалување на 

бездржавјанството од 1961 година со чие пристапување ќе 

се зајакне заштитата на правата на лицата без државјанство 

од една страна, но истовремено и ќе се превенира појавата 

на бездржавјанство во иднина; 

- Ослободување на лицата кои се во социјален ризик од 

плаќање административна такса за поведување на постапка 

за дополнителен упис во матичната книга на родените, 

вадење на извод од матична книга на родени и такса за 

спроведување на ДНК анализа; Доколку не е возможно да се 

ослободи лицето од обврската за плаќање на износот за ДНК 

анализа, бидејќи изготвувањето на овој доказ е на барање на 

државниот орган надлежен за упис на раѓањето, трошоците 

за изготвувањето да бидат покриени од страна на државата 

или пак државата да учествува со одреден износ во 

надомецтувањето на истите. Доколку и ова решение не е 

возможно, во тој случај да се замени овој доказ со друг доказ, 

достапен до сите категории на баратели. 

- Дефинирање на тоа што значи најдобар интерес на детето во 

законите релевантни на тема бездржавјанство (законите 
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управната, граѓанската и кривичната постапка, законите за 

образование, здравствена и социјална заштита, законите за 

меѓуанродна и привремена заштита итн.) 

- Државните органи при постапувањето (матичните служби, 

одделенијата за државјанство при Министерството за 

вантрешни работи, здравствените институции, училиштата 

и градинките) секогаш да се водат од најдобриот интерес на 

детето и да ги штитат интересите на детето. 

- Поедноставување на постапката за дополнителен упис во 

насока да биде лесно достапна за сите граѓани, брза и 

ефективна, без дополнителни оптоварувања по буџетот на и 

да се заврши во најкус можен рок, и носење на соодветни 

законски решенија кои ќе го решат овој проблем;  

- Поголема вклученост на центрите за социјални работи во 

постапката за дополнителен упис во матична книга на 

родените; 

- Децата кои не се запишани во матичните книги да имаат 

пристап до здравствена заштита и пристап до образование 

во текот на целиот период додека трае постапката за 

дополнителен упис пред Управата за водење на матични 

книги;  

- Родителите на незапишаните деца, доколку се корисници на 

социјална парична помош  да можат да добиваат парична 

помош и за детето кое не е запишано, поточно, да се 

предвиди и тоа дете како соуживател на парична помош; 

- Подигање на свеста кај родителите за значењето на 

навремен упис на децата  во матичните книги и добивањето 

извод од матичната книга на родените, како и за значењето 

од вклучување на дететото во процесот на образование; 
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Македонското здружение на млади правници (МЗМП) е независна, 
професионална и непрофитна организација која обезбедува правна 
помош и стратешко застапување за заштита на човековите права. 
Користејќи го знаењето и иновативните капацитети на младите 
правници, МЗМП промовира владеење на правото и влијае врз 
политиките преку истражување и застапување.  
 
МЗМП се залага за општество во кое ќе се воспостави владеење на 
правото и луѓе кои активно се залагаат за почитување на човековите 
права. МЗМП е водечка организација во Македонија која овозможува 
бесплатна правна помош и ги застапува барателите на азил, бегалците, 
лицата без државјанство и други лица од интерес во постапките 
поврзани со азил, легален престој и други социјални права. 
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